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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 

ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
1. ความเป็นมา 
 1.1 กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยก าหนดวิสัยทัศน์
คือ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”  พันธกิจ คือ “พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน”  เป้าประสงค์ 3 ประการคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่ งยืน ” โดยมีค่ านิ ยมร่วมของบุคลากร “MOPH” คือ  M : Mastery (เป็นนายตนเอง)                 
O : Originality  (เร่งสร้างสิ่งใหม่) P : People centered approach (ใส่ใจประชาชน) และ H : Humility 
(ถ่อมตนอ่อนน้อม) และเพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (4 Excellence Strategies) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ         
( Prevention & Promotion Excellence)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ระบบบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่  3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ ยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจัดการเป็นเลิศ 
(Governance Excellence) ประกอบด้วย 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน 

 1.2 กรมอนามัย ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข  ท าหน้าที่ดูแลระบบส่งเสริมสุขภาพและ
ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 
2564) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง) ภายใต้
วิสัยทัศน์ คือ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” และเป้าประสงค์หลักคือ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน”  ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 
ตัวชี้วัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและบรรลุความส าเร็ จตามเป้าหมาย จึงมี
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์จาก
ระดับกรม สู่ระดับคลัสเตอร(์Cluster) /กลุ่ม ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  

2. การจัดท าขอ้ตกลงการปฏบิัติราชการ (Performance Agreement : PA)  
  2.1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน กรมอนามัยได้คัดเลือก
ตัวชี้วัดส าคัญ 19 ตัวชี้วัด จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  ภายใต้
กรอบ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์(4 Excellence Strategies) ของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ   20 ปี ด้านสาธารณสุข 
โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดส าคัญจาก 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
และ 2) นโยบายการปฏิรูประบบบริหารและวิธีท างานของอธิบดีกรมอนามัย รวม 19 ตัวชี้วัด เพื่อให้มีการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง กับรองอธิบดีและอธิบดีกรมอนามัย ตาม
รายละเอียดรายชื่อตัวชี้วัดและหน่วยงานที่รับการประเมิน ตารางที่ 1  และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อความส าเร็จในภาพรวมของกรมอนามัย จึงก าหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดในจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน 10-15 ตัวชี้วัด โดยหน่วยงานที่มีภารกิจที่ไม่สอดรับกับรายการ 19 ตัวชี้วัดดังตารางที่ 1 ให้สามารถ
เสนอตัวชี้วัดของงานตามภารกิจหลักหรือภารกิจส าคัญ เพิ่มเติม 3-5 ตัวชี้วัด  โดยแต่ละหน่วยงาน มีจ านวน
ตัวชี้วัดที่รับการประเมิน ตามรายละเอียดตารางที่ 2 

 2.2  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับกรมและหน่วยงาน เรียกว่า “ค ารับรองการปฏิบัติราชการ”   
ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส านักงาน 
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ก.พ.ร. ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลส่วนราชการ   5 องค์ประกอบ  (Functional Based, Agenda Based, 
Area Based , Innovation Based, Potential based) ซึ่ งกรมอนามัยได้จัดตัวชี้ วัดทั้ ง 19 ตัวชี้ วัดลงใน
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังรายละเอียด ตารางที่ 3  และได้ก าหนดให้มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เป็น
การลงนามระหว่าง หัวหน้าหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ตามระดับของข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 2.3 แบบฟอร์มการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
  (1) แบบฟอร์มค ารับรองการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าหน่วยงานจัดท าค ารับรองฯ เสนอต่อรอง
อธิบดีกรมอนามัยที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้น โดยมีอธิบดีกรมอนามัยลงนามในฐานะพยาน  โดยกรมอนามัยจัดพิธี  
ลงนามค ารับรองฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 
  (2) รายชื่อตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความส าเร็จตามเป้าหมาย ใน 2 รอบ     
การประเมิน คือ รอบที่ 1 ผลงาน 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) รอบที่ 2 ผลงาน 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) โดยค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การให้คะแนน ได้ผ่านการเจรจาระหว่างหัวหน้า
หน่วยงานกับผู้บริหารระดับสูงของกรมอนามัยแล้ว ในการประชุมกรมอนามัย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559          
ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 

3. รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน   
  ประกอบด้วยรายละเอียดตัวช้ีวัดที่กรมอนามัยก าหนดรวม 19 ตัวช้ีวัด  เขียนในลักษณะรายละเอียดกลาง 
ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ระดับกรม หน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์อนามัย และหน่วยงานระดับพื้นที่           
ตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง แต่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเฉพาะของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อใช้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
 หน่วยงาน สามารถน ารายละเอียดตัวชี้วัดฉบับนี้ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

4. การรายงานและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 4.1 ให้หน่วยงานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report - SAR) ตามเกณฑ์การให้
คะแนนในค ารบัรองการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัดตามแบบรายงาน  โดยตัวชี้วัดทุกตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
และมีค่าน้ าหนกั ตามระดับความส าคัญ และหรือ ความยากง่ายของการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์/ นโยบายชาติ 
กระทรวง  กรม ตามมติคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการบริหาร
กรมอนามัย โดยให้มีการรายงานผ่านศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย และส่งรายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 - รอบที่ 1 ผลงานรอบ 5 เดือนแรก ส่งรายงาน ภายในวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2560 
 - รอบที่ 2 ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง ส่งรายงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
  ทั้งนี้ หากวันครบก าหนดส่งรายงานตรงกับวันหยุดราชการ ให้ส่งรายงานในวันท าการวันแรกถัดจาก
วันหยุดนั้น  
 เมื่อรายงานผลในระบบ DOC แล้วให้หน่วยงานน าหลักฐานที่แสดงถึงความส าเร็จอัพโหลด (Upload)   
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง และระบุแหล่งอ้างอิง (URL) ที่เชื่อมโยง (Link) หน้าหลักฐานตามค ารับรองฯ ในการ
รายงานผ่านระบบ DOC (การระบุแหล่งอ้างอิง (URL) ระบุเพียงครั้งเดียว เว้นแต่หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง 
(URL))  
 4.2 เจ้าภาพตัวชี้วัด/คณะกรรมการประเมินผล จะเริ่มด าเนินการประเมินผลของหน่วยงานจากระบบ 
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย และตรวจสอบหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันท า
การถัดจากวันที่ก าหนดส่งรายงาน เพื่อจัดท ารายงานผล เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมอนามัย และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินเดือนของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
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ตารางที่ 1 : รายชื่อตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับการประเมินตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ 
  ประเด็น/ตัวชี้วัด สส สภ สท สอพ กอส สพด สอส สว สอน กป ศอ. หน่วย

อื่นๆ 

  • P & P Excellence                          
1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   1         1             
2 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ทุก

คนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  

1         1         1   

3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับ
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 

1         1         1   

4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 1 1 1   1       1   1   
5 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

  1 1   1   1 1     1   

6 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน  1 1   1     1 1   1   
7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี 1     1             1   
8 ร้อยละของประชาชนวัยท างาน อาย3ุ0-44ป ี 

มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
1 1     1        

 
  1   

9 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

              1 1 1 1   

10 ร้อยละของต าบลต้นแบบบูรณาการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ ์

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  • Service Excellence                         
11 ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

(Primary Care Cluster : PCC) ที่
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการ 

  1 1                  

  • People Excellence                         
12 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด

ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  • Governance Excellence                         
13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน 
สังกัดกรมอนามัย   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ยกเว้น  ศอ. 1 3 6 7 
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  ประเด็น/ตัวชี้วัด สส สภ สท สอพ กอส สพด สอส สว สอน กป ศอ. หน่วย
อื่นๆ 

15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
(ภาพรวม  งบลงทุน) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มีงานวิจัย
หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย   
1 เรื่อง 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

17 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

18 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตาม
แนวทาง PMQA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มี
ความโดดเด่น  ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 
และระดับพื้นที ่  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  สรุปจ านวนตัวชี้วัดหน่วยงาน 15 14 13 10 13 12 10 12 12 10 15 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศอ.  
1 3 
6 7  
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 ตารางที่ 2 : สรุปจ านวนตวัชี้วัดตามค ารบัรองฯ จ าแนกรายหน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน 
จ านวนตัวชี้วัด 

P&P  Service  People Gov. Function 
ของหน่วยงาน รวม 

1 ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 1 1 7   19 
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน     1 6 3 10 
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     1 6 3 10 
4 ส านักงานเลขานุการกรม     1 6 3 10 
5 กองคลัง     1 6 3 10 
6 กองการเจ้าหน้าที่     1 6 6 13 
7 กองแผนงาน     1 6 4 11 
8 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     1 6 4 11 
9 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ     1 6 5 12 
10 ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 2   1 7   10 
11 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 4   1 7   12 
12 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 7   1 7   15 
13 ส านักทันตสาธารณสุข 4 1 1 7 2 15 
14 ส านักโภชนาการ 5 1 1 7   14 
15 ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 2   1 7 2 12 
16 กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 5   1 7   13 
17 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 4   1 7 1 13 
18 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   4   1 7 2 14 
19 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   2   1 7 2 12 
20 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข     1 6 4 11 
21 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย     1 6 4 11 
22 ศูนย์อนามัยที่ 1   เชียงใหม่ 8   1 6   15 
23 ศูนย์อนามัยที่ 2   พิษณุโลก 9   1 5   15 
24 ศูนย์อนามัยที่ 3   นครสวรรค์ 8   1 6   15 
25 ศูนย์อนามัยที่ 4   สระบุรี  9   1 5   15 
26 ศูนย์อนามัยที่ 5   ราชบุรี 9   1 5   15 
27 ศูนย์อนามัยที่ 6   ชลบุรี 8   1 6   15 
28 ศูนย์อนามัยที่ 7   ขอนแก่น 8   1 6   15 
29 ศูนย์อนามัยที่ 8   อุดรธานี 9   1 5   15 
30 ศูนย์อนามัยที่ 9   นครราชสีมา 9   1 5   15 
31 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 9   1 5   15 
32 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 9   1 5   15 
33 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 9   1 5   15 
34 ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 9   1 5   15 
35 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และ

แรงงานข้ามชาติ 
    1 6 5 12 

36 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ     1 6 3 10 
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ตารางที่ 3 : รายชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหนว่ยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
               จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ   
 

ตัวชี้วัดที ่ องค์ประกอบการประเมิน / ชื่อตัวชี้วัด 

 (Functional Based) 
13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน สงักดักรมอนามัย   

14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดักรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชงิ
ประจักษ์) (EBIT)  

15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     รายจ่ายภาพรวมและรายจ่ายลงทนุ 

17 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเฝ้าระวงัด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   (คะแนน) 

 ... ตัวชี้วดัที่หนว่ยงานเสนอเพิ่มเติม ... 

 (Agenda Based)   
1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

2 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนทุกคน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก)  

3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ  

4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

5 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่าน
เกณฑ ์

6 ร้อยละของเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมสว่น 

7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี  

8 ร้อยละของประชาชนวัยท างาน  อายุ 30-44 ป ี มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ

9 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

11 ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายบรกิารปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) ที่จดับริการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสตรีและเด็กปฐมวยัด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการ 

12 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 

 (Area Based) 
10 ร้อยละของต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุม่วัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ ์

 (Innovation Based) 
16 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มีงานวิจัยหรอืผลงานวิชาการ หรอืผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่ถูกน าไปใช้

ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรือ่ง 
18 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนบัสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA  

 (Potential Based)  
19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่   
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รายละเอียดตวัชี้วัดตามค ารบัรอง 
การปฏิบัติราชการของหนว่ยงาน 

 

เรียงล าดับตาม  4 Excellence 
 

• P & P Excellence  
• Service Excellence 
• People Excellence 
• Governance Excellence 
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Agenda Based 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการคัดกรองพฒันาการ 

และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และ    

พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย : ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

2. เด็กอายุ 0 – 5 ป ีมีพัฒนาการสมวัย 

กลุ่ม/ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1          : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ส านักส่งเสริมสุขภาพ   
ตัวชี้วัดที่ 2 และ 3 : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
                         และศูนย์อนามัยที่ 1-13 

ค านิยาม - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ไดร้ับคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มอืเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการคัดกรองพัฒนาการตามอายุของ
เด็ก   ผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ในการประเมินพัฒนาการครัง้แรก 

- เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบัการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ได้รบัการตดิตามใหไ้ด้รับการกระตุน้พัฒนาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน 

- เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้เครือ่งมือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)แลว้ผลการคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ   
คัดกรองพัฒนาการครัง้แรก รวมกับเดก็ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับการตดิตาม   
ให้ไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน 
ภายใน 30 วัน 

 กลุ่มเป้าหมาย - เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการส ารวจและ           
มีเด็กอยู่จรงิ 

 ค่าเป้าหมาย - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย เป้าหมายร้อยละ 85  
- ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนไดร้ับการคัดกรองพัฒนาการและพบ

สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) เปา้หมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
- ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน  หมายถึง เด็กที่ไดร้ับการคัดกรองพัฒนาการ

ในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน เป้าหมาย     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หนว่ยบรกิารบันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลกัของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม 

2. ศูนย์อนามยั รวมรวบข้อมูล วิเคราะห์ เขียนรายงานรายไตรมาส ส่งกรมอนามัย  
แหล่งข้อมูล - หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผ่านระบบ HDC 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกที่ไดร้ับการ   

คัดกรองพัฒนาการในเวลาเดยีวกัน 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้ที่ได้รับการ      

คัดกรองพัฒนาการจริง ในเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูลที่ 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกที่คัดกรอง

พัฒนาการได้รับการตดิตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน ในเวลาเดยีวกัน 
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รายการข้อมูลที่ 4 D = จ านวนเดก็อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 
ผ่านครบ 5 ด้าน 

รายการข้อมูลที่ 5 E = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการคัดกรองซ้ าผ่านครบ 5 ด้าน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนไดร้ับการคัดกรองพฒันาการ 
    และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  
                  =   A

B
×100 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
    และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการตดิตามกระตุ้นพัฒนาการ  
                  =   C

A
×100 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
                  =   D+E

B
×100 

ระยะเวลาประเมินผล - ประเมินผลทุก 3 เดือน โดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั / ศูนย์อนามัย กรมอนามัย 
- กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
   รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. ร้อยละของเด็กอาย ุ0 - 5 ปี มพีัฒนาสมวัย  

 - ประเมินเฉพาะ สถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติ และส านักส่งเสริมสุขภาพ  ใช้ค่าเป้าหมายดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
83 84 85 86 87 

 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการคัดกรองพฒันาการและพบพัฒนาการ 

สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  
           - ประเมินเฉพาะ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ ส านักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ 1-13 

  ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดอืนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

20 24 28 32 36 
 

3. ร้อยละของเด็กอาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 

          - ประเมินเฉพาะ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ ส านักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ 1-13 
 ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี ้

5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560)                              
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 95 
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มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
   (P = Partnership , I=Investment, R= Regulation,A=Advocacy,B=Building capacity) 

P : สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน กระตุ้นการใฝ่เรียนรู้ของเด็กด้วยการอ่านเล่านิทาน  การเล่น ศิลปะ ดนตรี   
และฝึกภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็กเล็กและ รร.อนุบาล (Head  ใฝ่เรียนรู้) 

I :  ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,WHO , สสส.)เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ การผลักดันกฎหมาย 
Codemilk  , การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ , การพัฒนาเด็กปฐมวัย) 

R : 1) ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ-อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ-จังหวัด และMCH Board 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม (Health สุขภาพดี สูงสมส่วน) 

2) ใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ..../ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) 

 A : สร้างการสื่อสารสาธารณะ ในรูปแบบที่หลายหลาย  เช่น SMS, E-booK , Application เป็นต้น 
B : 1) สร้างความตระหนักรู้ การเลี้ยงดูเด็กโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยกิจกรรมกิน กอด เล่น 

เล่า  เฝ้าดูช่องปาก นอน  (Heart ดี มีวินัย)  
2) ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ ตามความถนัดและความชอบของเด็กปฐมวัย  (Hand มีทักษะ) 

Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 1.พัฒนามาตรฐานระบบ
บริการ MCH คุณภาพ 

2.เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก    พ.ศ...เข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี
และสนช. 

3.จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ 
ประเด็น :การเสริม
เสริมสขภาวะเด็ก
ปฐมวัยบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วม 

 

1.เย่ียมเสริมพลัง 
(Coaching)          
โดยส่วนกลาง        
(ทีมผู้ตรวจและทีมกรม
อนามัย) และทีมศูนย์
อนามัย 

2.อบรมทีมวิทยากรระดับ
เขตเพื่อสนับสนุนการ
อบรมครูพี่เลี้ยงเด็ก
ศูนย์เด็กเล็ก 

3. พัฒนาเครื่องมือคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 
(DSPM) 

 
 

1. สุ่มประเมิน
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐานระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ  

2. เก็บข้อมูลภาคสนาม
การส ารวจสถานการณ์
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 6 (DENVER II) 
และพฤติกรรมการเลี้ยง
ดูเด็กของครอบครัว 

3. มีพรบ.ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ... 

1. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนได้รับ
การประเมินคัดกรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ20  

2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ที่พัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85 

4.รายงานสถานการณ์
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ครั้งที่ 6 (DENVER II) 

5. ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวัย
เตาะแตะ (3เดือน-2ปี
ครึ่ง)  จ านวน 77 แห่ง 

6.โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินมาตรฐานระบบ
บริการอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ ร้อยละ 60 
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เขตสุขภาพ 
สสจ./รพศ./
รพท. 

1. ประชุมคณะอนุกรรม 
การเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัดและ MCH 
board เพื่อขับเคลื่อน
งานและมีรายงานการ
ประชุม 

2. มีแผนงานโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามบริบท
ปัญหาของพื้นที่ 

3. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคัด
กรองพัฒนาการหาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ   

4. ให้ความรู้ ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐาน
โรงเรียนพ่อแม่ให้กับ
หญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาที่มีบุตรอายต่ า
กว่า 6 ปี ด้วยกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่า 
เฝ้าดูช่องปาก นอน  
และกระตุ้นให้สมัคร
รับข้อความสั้น ตาม
โครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลิม
พระเกียรติพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ 

5. จังหวัดสนับสนุนศูนย์
เด็กเล็กจัดบริการตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แหง่ชาติ 

1. ให้ความรู้การปฏิบัติตัว
ของหญิงตั้งครรภ์และ
การเลี้ยงดูบุตรอายุต่ า
กว่า 6 ป ี ด้วยกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดู
ช่องปาก นอน  และ
กระตุ้นให้สมัครรับ
ข้อความสั้น ตาม
โครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลิม
พระเกียรติ พระนางเจ้า
สิริกิติ์ และจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ 

2. พัฒนาระบบบริการ
ตามมาตรฐานบริการ 
อนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ (Safe 
motherhood and 
baby friendly 
Hospital) และให้สถาน
บริการประเมินตนเอง 
แล้วส่งผลการประเมิน
มายังกรมอนามัย เพื่อ
รับการสุ่มประเมิน 

3. สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีภาครัฐเอกชน 
ชุมชน กระตุ้นการใฝ่
เรียนรู้ของเด็กด้วยการ
อ่านเล่านิทาน  เล่น 
ศิลปะ ดนตรี และฝึก
ภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็ก
เล็กและ รร.อนุบาล 

4. ประสานศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียน และเทศบาล 
เพื่อจัดท าโครงการ
ส่งเสริมทักษะความเป็น
เลิศตามความถนัด และ
ความชอบของเด็ก
ปฐมวัย 

5. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคัด
กรองพัฒนาการหากพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ 

1. ส่งเสริมให้ พ่อ แม่ 
หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ใช้
สมุดสีชมพูในการดูแล
สุขภาพตนเองและเด็ก 

2. จังหวัดคัดเลือกพื้นที่
ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวัย
เตาะแตะ (3 เดือน–2ปี
ครึ่ง) จังหวัดละ 1 แห่ง 

3. จังหวัดมีต้นแบบมุม
เล่นตามรอยพระยุคล
บาทฯ ใน WCC     
อย่างน้อย 1 แห่ง 

4. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมิน     
คัดกรองพัฒนาการ  
หากพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ด าเนินการ
ติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ   

1. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนได้รับ
การประเมินคัดกรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ20  

2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ที่พัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85 

4. จังหวัดมีต้นแบบศูนย์
เด็กเล็กวัยเตาะแตะ 
(3เดือน - 2ปีครึ่ง)  
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อ าเภอ 
รพช./พื้นที่ 

1. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคัด
กรองพัฒนาการหาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ   

2. ให้ความรู้ ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐาน
โรงเรียนพ่อแม่
ให้กับญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาที่มีบุตรอายต่ า
กว่า 6 ปี ด้วยกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่า 
เฝ้าดูช่องปาก นอน  
และกระตุ้นให้สมัคร
รับข้อความสั้น          
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลิม
พระเกียรติพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ 

 

1. ให้ความรู้การปฏิบัติตัว
ของหญิงตั้งครรภ์และ
การเลี้ยงดูบุตรอายุต่ า
กว่า 6 ปีด้วยกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดู
ช่องปาก นอน  /
กระตุ้นให้สมัครรับ
ข้อความสั้น ตาม
โครงการSMSครอบครัว
ผูกพันเฉลิมพระเกียรติ
ฯ และจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ 

2. พัฒนาระบบบริการ
ตามมาตรฐานบริการ
อนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ (Safe 
motherhood and 
baby friendly 
Hospital) และให้
สถานบริการประเมิน
ตนเอง แล้วส่งผลการ
ประเมินมายังกรม
อนามัย    เพื่อรับการ
สุ่มประเมิน 

1. ส่งเสริมให้ พ่อ แม่ 
หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ใช้
สมุดสีชมพูในการดูแล
สุขภาพตนเองและเด็ก 

2. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมิน     
คัดกรองพัฒนาการหาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ด าเนินการ
ติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ   

1. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนได้รับ
การประเมินคัดกรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20  

2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ที่พัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85 

 

 
หมายเหตุ เนื่องจากการด าเนินการวัดด้วยเครื่องมือ Denver II เป็นการส ารวจ 3 ปี/ครั้ง (ปี 2560 เป็นปีที่ 6 ที่ต้องส ารวจ           

จึงไม่สามารถออกผลได้ทุกปี และตามไตรมาส จึงใช้ตัวชี้วัด Proxy เป็นตัวค่าประมาณการพัฒนาการเด็ก 
 
วิธีการประเมินผล :  เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่าเป้าหมาย 

 
เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  

2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ าโรงพยาบาล  
3. คู่มือ DSPM  
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
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รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี   
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 72.8 
(DENVER II 
DOH. 2558) 

- 90.66 
(ข้อมูล ณ วันที่  
26 ต.ค. 2559) 

ร้อยละของเดก็อายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
และพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า  (ตรวจครั้งแรก) 

ร้อยละ 12.7 
(43 แฟ้ม 

สนย.2557) 

19.0 
(DSPM สตป.

2558) 

23.30 
 (DSPM สตป.2559) 

ร้อยละของเดก็อายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือนได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ และพบ
พัฒนาการสงสัยลา่ช้า (ตรวจ
ครั้งแรก) ได้รับการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน
เวลา 30 วัน 

ร้อยละ - - 57.05 
 

     
ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์            อธิบดีกรมอนามัย 

    โทรศัพท์ 02 590 4049                E-mail : drwachira99@gmail.com  
2. นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์    รองอธิบดีกรมอนามัย 
   โทรศัพท์  02 590 4007                E-mail : drthong@gmail.com 
3. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์      ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิสุขภาพ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4121     E-mail : attapon2008@gmail.com 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

สถานบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
1. นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ       นายแพทย์ช านาญการ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904579     โทรสาร : 02-5904407 
     E-mail : teerboon@hotmail.com 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ   
2. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร      (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904426       โทรศัพท์มือถือ :  085-6613064 
    โทรสาร : 02-5904427     E-mail : Jinpat2503@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
  

- ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
- ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางกิติมา   พัวพัฒนกุล             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
   โทรศัพท์: 02 590 4579             E-mail : puapat@yahoo.com 
2. นางภัทราพร ศรีสูงเนิน              นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
    โทรศัพท์: 025904579 
3. นางสาวณัชชา  เปรมประยรู    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์: 025904579 โทรศัพท์มือถือ :088 3089055 
    โทรสาร : 025904407              E-mail : nutcha.p@anamai.mail.go.th 
4. นางสาวกัญจนา กันทะศร           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
    โทรศัพท์: 025904579 

 

mailto:attapon2008@gmail.com
mailto:teerboon@hotmail.com
mailto:Jinpat2503@gmail.com
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Agenda Based 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย : ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 3. เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
กลุ่ม/ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักโภชนาการ   ส านักส่งเสรมิสุขภาพ   ส านักทันตสาธารณสุข  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   ศูนย์อนามัยที่ 1-13 

ค านิยาม - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
- สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง 

หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย       
ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD      
ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  

- สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูง 

- สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

- ส่วนสูงเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงทีอ่ายุ 5 ปี
เต็ม ถงึ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

- 2,500 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตัง้แต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 5 ปี 
- โภชนาการ 2,500 วันแรกของชีวิต หมายถงึ อาหารหญิงตัง้ครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร 

นมแม่ และอาหารเดก็อายุ 6 เดอืน – 5 ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหารที่ส าคัญในรูปของยา 
ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกส าหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดทีใ่ห้นมแม่ 
6 เดือน ยาน้ าเสริมธาตุเหลก็ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ป ี

- ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่น ฟนัไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ต าบลที่มี
การด าเนินงานดงันี้  
1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินต าบลส่งเสริมเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 

พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมส าคัญด้านโภชนาการ ทันตสขุภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สขุาภิบาลอาหารและน้ า และอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน 5 setting ไดแ้ก่ สถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนยเ์ดก็เล็ก และครอบครัว เพื่อสง่เสริมให้เดก็อายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

2) จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย และ 
การนอน สขุาภิบาลอาหารและน้ า และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3) มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้
 

       รายละเอียดในหนังสือแนวทางการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster: PCC) 

กลุ่มเป้าหมาย หญิงตัง้ครรภ์และเด็กอายุ 0-5 ป ี
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก
ของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟ้ม ผ่านระบบรายงาน HDC 

- ส ารวจทกุ 1 ปี  
แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง่ (คลินิกเด็กด)ี  หมู่บ้าน  ศูนย์เด็กเล็ก 

 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน 

A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง  
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนเดก็อายุ 0-5 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวดัส่วนสูงทัง้หมด 
B2 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
B3 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน   =  
(A1 × 100)

B1
 

ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            =  
A2

B2
 

ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           =  
A3

B3
 

ระยะเวลาประเมินผล - น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือนมีนาคม งวดที่ 
3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน 

- ส ารวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุก 1 ปี  
- กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
   รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน :   
         ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ ส านักส่งเสริมสขุภาพ ส านักโภชนาการ ส านักทันตสาธารณสุข         
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี้  
 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
47 47.5 48 48.5 49 

 
5 เดือนหลัง (มนีาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
47 48 49 50 51 

 
 
 
 
 
 
 



17 

ส าหรับ ศูนย์อนามัยที่ 1-13 ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี้    
 
ระดับขั้น
ความ 
ส าเร็จ 

รอบการประเมิน/คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก  

(ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
คะแนน 5 เดือนหลัง  

(มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 
คะแนน 

1 - ร้อยละ 50 ของจงัหวัดมีนโยบาย
ส่งเสริมเดก็อาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
และบุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย พร้อมทั้งมี
แผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย 

- มีระบบและเครือข่ายการใช้
โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ในพื้นที ่

1 - ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีนโยบาย
ส่งเสริมเดก็อาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ
บุคลากรสาธารณสุขทกุคนที่เกีย่วข้องกับ
กลุ่มสตรีและเด็กรับทราบนโยบาย พร้อม
ทั้งมีแผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย 

- ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย อย่างนอ้ยอ าเภอละ     
1 ต าบล 

- รายงานสรุปผลการประเมินต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย อย่างนอ้ยรอ้ยละ 30 
ของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินของ
จังหวัด ผลการประเมินตนเอง พร้อมแผน
แก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัด 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริม
เด็ก 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชงินโยบายและมาตรการ 

1.6 

2 - ร้อยละ 10 ของกลุ่มเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster: PCC) จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย
ด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปาก   

- ศูนย์อนามัยมีรายงานผลการ
ประเมินตนเองของต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย อย่างนอ้ยอ าเภอ
ละ 1 ต าบล  

1 - ร้อยละ 50 ของกลุ่มเครือข่ายบริการปฐม
ภูม ิ(Primary Care Cluster: PCC) 
จัดบรกิารส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ
เด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพ
ช่องปาก   

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็ก
ปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่อง
ปากโดย PCCและข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติการและเชิงนโยบาย 

0.7 

3-5  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน เพิ่มขึ้นจากค่า baseline 

คะแนน 1 2 3 
ร้อยละ 0.4 0.7 1.0  

3 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เพิ่มขึ้นจาก  
ค่า baseline  

คะแนน 0.9 1.8 2.7 
ร้อยละ 1 2 3 

  

2.7 

 คะแนนรวม 5 
คะแนน 

คะแนนรวม 5 
คะแนน   
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มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
     (P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 

P : พัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก         
ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก กิจกรรมทางกาย การนอน)  ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  

I : ขับเคลื่อนงานผ่านส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนสุขภาพต าบล และภาคเอกชน 
R : ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 2,500 วันแรก และนโยบายดื่มนมแห่งชาติ   
A : ส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคมเพื่อส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (อาหารแม่และเด็ก       

ยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขภาพฟัน) โดยผ่าน social 
marketing,  social media และ national campaign 

B : 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย รวมทั้งสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และการมีส่วน
ร่วม (Participation) ในการก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานของชุมชนและท้องถิ่น 

     2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและ
โภชนาการ (อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก) โดยใช้กลไก เครือข่าย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) 

Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 
 

1. ประกาศนโยบายเด็กปฐมวัย
สูงดีสมส่วน 

2. จัดท าแนวทางการด าเนินงาน
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย และ
แนวทางการด าเนินงาน
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย
ด้านโภชนาการ (อาหารแม่
และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน     
ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ า
เสริม   ธาตุเหล็ก) และ
สุขภาพช่องปากในเครือข่าย
บริการ  ปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster: PCC)   

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง
ดีสมส่วนแก่เขตสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และศูนย์อนามัยตามแนว
ทางการด าเนินงาน 

4. จัดท าเนื้อหาการสื่อสาร
ความส าคัญของเด็กสูงดี สม
ส่วน อาหารแม่และเด็ก  ยา
เม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟ
ลิก ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
กิจกรรมทางกาย การนอน  

 
 

1. สื่อสารความส าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
และส่งข้อความสั้น 
(sms) เรื่องอาหาร
แม่และเด็ก ยาเม็ด
ไอโอดีน  ธาตุเหล็ก  
กรดโฟลิก  ยาน้ า
เสริม  ธาตุเหล็ก
ให้แก่ หญิงตั้งครรภ์
และ พ่อแม่  ผู้เลี้ยง
ดูเด็กอายุต่ ากว่า    
6 ปี 

 

1. สื่อสารความส าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน 
อาหารแม่และเด็ก ยา
เม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
กรดโฟลิก ยาน้ าเสริม
ธาตุเหล็ก กิจกรรม
ทางกาย การนอน 
และข้อความสั้น 
(sms) โภชนาการ
ให้แก่ หญิงตั้งครรภ์
และ พ่อแม่/ ผู้เลี้ยงดู
เด็กที่มีลูกอายุ        
ต่ ากว่า 6 ปี 

 

1. สื่อสารความส าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน 
อาหารแม่และเด็ก ยา
เม็ดไอโอดีน  ธาตุเหล็ก 
กรดโฟลิก ยาน้ าเสริม  
ธาตุเหล็ก กิจกรรมทาง
กาย  การนอน และ
ข้อความสั้น (sms) 
โภชนาการให้แก่หญิง
ตั้งครรภ์และพ่อแม่/     
ผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีลูกอายุ      
ต่ ากว่า 6 ปี 

2. ประเมินผลการน า 
Application ไปใช้ 
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 5. จัดท า Application  เฝ้า

ระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
ด้วยตนเอง และสื่อสารการ
น าไปใช้ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

6. สื่อสารข้อความสั้น (sms) 
โภชนาการ (อาหารแม่และ
เด็ก  ยาเม็ดไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ าเสริม    
ธาตุเหล็ก) ให้แก่หญิงตั้งครรภ์
และพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีลูก
อายุต่ ากว่า 6 ปี 

   

เขตสุขภาพ 
/จังหวัด 
 

1. ถ่ายทอดนโยบายเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมส่วน ให้แก่พื้นที่
ทุกระดับ 

2. จัดท าแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย 

1. ร้อยละ 50 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
เด็กอายุ 0-5 ปี   
สูงดีสมส่วน และ  
บุคลากร
สาธารณสุขทุกคน 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย 
พร้อมท้ังมี
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาให้เกิดต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัยทุกต าบล 

1. ร้อยละ 80 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน และ
บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย  
พร้อมท้ังมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาให้เกิด
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัยทุกต าบล 

1. ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีนโยบายส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี    
สมส่วน และบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรี 
และเด็กรับทราบ
นโยบาย พร้อมทั้งมี
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาให้เกิดต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัยทุก
ต าบล 

อ าเภอ /
ต าบล/
ระบบ
บริการ  
 

 1. ร้อยละ 10 ของ
กลุ่มเครือข่าย
บริการปฐมภูม ิ
(Primary Care 
Cluster: PCC) 
จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพช่องปาก   

 

1. ร้อยละ 20 ของ
จังหวัดมีต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย  ทุก
อ าเภอ อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 ต าบล 

2. ร้อยละ 30 ของกลุ่ม
เครือข่ายบริการปฐม
ภูม ิ(Primary Care 
Cluster: PCC) 
จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพช่องปาก   

1. ร้อยละ 50 ของจังหวัด   
มีต าบลส่งเสริมเด็กอายุ   
0-5 ปี สูงดี  สมส่วน     
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
ทุกอ าเภอ อย่างน้อย  
อ าเภอละ 1 ต าบล 

2. ร้อยละ 50 ของกลุ่ม
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care 
Cluster: PCC) 
จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรีและ
เด็กปฐมวัยด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
ช่องปาก   
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วิธีการประเมินผล : 1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 

พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนา ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด         
ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนาส่งให้ศูนย์อนามัย ไตรมาสที่ 2 3 และ 4 

4. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย   
และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ ส่งให้ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 

5. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย  
เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสขุภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 

2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสขุภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือแนวทางการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 

พัฒนาการสมวัย และแนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ
เด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster : PCC) 

4. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวยั 
รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ร้อยละ - 46.3* 47.5 

ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป ี
 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

ชาย =111** 
หญิง=109** 

ชาย =111** 
หญิง=109** - 

*ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 
**รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557-2558 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์                อธิบดีกรมอนามยั 
    โทรศัพท์ 02 590 4049                    E-mail : drwachira99@gmail.com  
2. แพทย์หญิงนภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
   โทรศัพท์ 02 590 4328                    E-mail : napaphan.v@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 
1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล                 นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
2. นายสุพจน์  รื่นเรงิกลิ่น                        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน: 0 2590 4327            โทรสาร : 0 2590 4339 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น         นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
     โทรศัพท์ทีท่ างาน : 0 2590 4327     โทรศัพท์มือถือ :  
     โทรสาร :  0 2590 4339        E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวอารยีา กูโน                  นักโภชนาการ 
     โทรศัพท์ทีท่ างาน : 0 2590 4327      โทรศัพท์มือถือ :  
     โทรสาร :  0 2590 4339        E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 
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Agenda Based 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย – ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 7. ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลุ่ม/ Cluster ผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักอนามัยผูสู้งอายุ   ส านักโภชนาการ    กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   
ส านักทันตสาธารณสุข  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม   ศูนย์อนามัยที่ 1-13 

ค านิยาม - มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 
หมายถึงมกีารด าเนินงานครบองคป์ระกอบ 7 ข้อ ดังนี ้

1. มรีะบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการดูแลชว่ยเหลือระยะยาว 

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (Care giver) หรือ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มคีุณภาพ (Home Health Care) จาก

สถานบริการสู่ชมุชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มรีะบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง  โดยท้องถิ่น ชุมชน มสี่วน

ร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ

คณะกรรมการกองทุนต าบล 
 หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 
- ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ต าบล  

Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
- มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการป้องกันโรคในช่องปาก

ตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ที่ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม. 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุทกุคนทั่วประเทศ 
ด าเนินการทกุจังหวัด ทุกอ าเภอทั่วประเทศ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู - พื้นที่/จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือ ส่งขอ้มูลผ่านศูนย์อนามัยเขต 
- ศูนย์อนามัยที ่1-13 รายงานตามระบบเข้าสว่นกลาง ตามรอบการรายงาน 3, 6,9,12 เดือน 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสขุภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชน ผ่านเกณฑ ์

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต าบล Long Term Care 

สูตรค านวณตัวชี้วัด สูตรการค านวณ :          A    x 100 
                               B 

ระยะเวลาประเมิน - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รายไตรมาส 
- กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
   รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ส านักอนามัยผูสู้งอายุ    ส านกัโภชนาการ            กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   
ส านักทันตสาธารณสุข   ส านักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม   ศูนย์อนามัยที่ 1-13  ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

27 29 31 33 35 
 
5 เดือนหลัง (มนีาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
35 37 40 45 50 

      
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ทีท่ าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ในส่วนกลางและคณะกรรมการ

ด าเนินงานในระดับพื้นที่ และกลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
I : ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพือ่สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
R : ขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตามชดุสิทธิประโยชน์ และมาตรฐาน

การดูแลผู้สูงอายุ 
A : สร้างการสือ่สารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพือ่ “สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความกตัญญูรู้คณุ  

ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ 
B พัฒนานโยบาย การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term  Care) ระบบดูแลผู้สูงอายุ  3 S (Thai Active Aging: 

Strong Social and Security) อบรม Care manager, Caregiver และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงนิจาก 
สปสช. 

Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 
 

- มีคณะกรรมการร่วม 
สธ และ สปสช. 7x7  

- มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน PA และ
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุ 3 S  

- ออกกฎระเบียบ/จัดท า
คู่มือและมาตรฐาน  
การด าเนินงาน 

- ประชุมเชิงปฎบิัติการ
พัฒนาทีมประเมิน 

- มีแผนบูรณาการ 3 S 
ในกระทรวง 

- มีระบบฐานขอ้มูล 
- มีกฎระเบียบ/คู่มือ

และมาตรฐานการ
ด าเนินงาน 

- มีแผนบูรณาการ 3 S 
ร่วม 4 กระทรวงหลัก 

- ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 

- มีช่องทางการสื่อสาร
สาธารณะที่เข้าถึง
ง่าย 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินงานข้อเสนอ   
เชิงนโยบายLTC / 
3S  

เขตสุขภาพ 
สสจ./รพศ./
รพท.  
 

- มีคณะกรรมการร่วม 
สธ และ สปสช. ใน
ระดับเขต 5x5  

- มีคณะกรรมการระดับ
จังหวัด 

- ประชุมชี้แจง และจัด
อบรม CM  

- สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  

- มี CM 1,740 คน 
- จัดสรรงบประมาณแก่

พื้นที ่
- มีการขับเคลื่อนงานโดย

ใช้เทคนิคค่ากลาง 
(ฉบับอ.นพ.อมร  นนทสุต) 
 
 

- มี CM 2,610 คน 
- จัดสรรงบประมาณ  

แก่พื้นที ่
 

- มี CM 3,480 คน 
- จัดสรรงบประมาณ  

แก่พื้นที ่
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับอ าเภอ 
(DHS)/พื้นที่  
 

- มีคณะกรรมการระดับ
พื้นที่/  กรรมการ
กองทุน LTC  

- ประชุมชี้แจง และจัด
อบรม CG 

- มี CG 6,960 คน 
-สนับสนุนการดูแล

ผู้สูงอายุ ตาม Care 
plan ร้อยละ 30-59 

- ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 35 

- มี CG 10,440 คน 
-ดูแลผู้สูงอายุตามCare 

plan ร้อยละ 60-70 
- ต าบล LTC ผ่าน

เกณฑ์   ร้อยละ 40 
 

- มี CG 13,920 คน 
- ผู้สูงอายุได้รับการ

ดูแลตาม Care plan 
ร้อยละ 80 – 100         
-ต าบล LTC ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 50  

วิธีการประเมินผล : - พื้นที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
- จังหวัดประเมนิพื้นที่รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส 
- ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานใหส้่วนกลางรอบ3,  6, 9 และ 12 เดือน 

เอกสารสนับสนุน : 1. คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ           
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ต าบล Long Term Care 

2. คู่มือกลยุทธก์ารด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL 
4. คู่มือการประเมินผู้สูงอายุทีจ่ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว              
   โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรบัผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 

รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของต าบลที่
มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
LTC ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 13.43 
(ทุกต าบลทั่ว 

ประเทศ) 

27 
(ทุกต าบลทั่ว 

ประเทศ) 

74.5 
(หมายเหตุ: 

เฉพาะต าบลน า
ร่องโครงการ LTC 

1,067 ต าบล) 
            

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์           อธิบดีกรมอนามยั 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 02 590 4049    E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์อดุม อัศวุตมางกรุ         ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัย            
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4508  E-mail :  asawut@hotmail.com,         
    udom.a@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์อดุม อัศวุตมางกรุ  ผู้อ านวยการส านักอนามัยผูสู้งอายุกรมอนามัย 
    E – mail : asawut@hotmail.com, udom.a@anamai.mail.go.th 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4508 
2. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย 
    ส านักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัย        E – mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
    โทรศัพท์ท างาน 0 2590 4508,          โทรศัพท์มือถือ : 097 241 9729 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล  

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุกรมอนามยั 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางอรวรรณ ีอนันตรสุชาติ  
    กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย 
    เบอร์ตดิต่อ 025904504  0 81454 3563 
    E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th 
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Agenda Based      
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย : ส่งเสริมเดก็วัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 4. เด็กวยัเรยีนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
กลุ่ม/ Cluster วัยเรยีน 
หน่วยงานด าเนินการ ส านักโภชนาการ  ส านักทันตสาธารณสุข  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  ศูนย์อนามัยที่ 1-13 
ค านิยาม 1. เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ป ี 

    (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม - 14 ปี  11 เดือน 29 วัน) 
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือ 
   โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  
3. สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปเมื่อเทียบกับกราฟ            
    การเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูง        
    ตามเกณฑ์อายุ  
4. สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต  
    กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
5. เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ าหนัก      
   อยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสงักัด 
เป้าหมาย ร้อยละ 66 
วิธีจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เก็บข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง และภาวะโภชนาการ         

ของนักเรียนอายุ 6–14 ปี ในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบ และส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล  
HDC ตามขั้นตอน 

แหล่งข้อมูล ระบบ HDC  (http://hdcservice.moph.go.th) 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเดก็ อายุ  6-14 ปี ที่สูงดีสมส่วน                         
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็ก อายุ  6-14 ปี ที่ชั่งน้ าหนกัและวัดส่วนสูงทัง้หมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A / B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล - วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจดัเก็บข้อมูล 2 ภาคเรยีน คือ : 

  ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชัง่น้ าหนัก 2 เดือน (พ.ค.,มิ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
                 ส่วนกลางจะตดัข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 
  ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชัง่น้ าหนัก 2 เดือน (ต.ค.,พ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.    
                 ส่วนกลางจะตดัข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 
- กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
   รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมิน :  
          ส านักโภชนาการ  ส านักทันตสาธารณสุข  กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม    
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดอืนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 65.5 66 66.5 67 

        
ศูนย์อนามัยที่ 1-13  ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี ้
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดอืนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

หน่วยงาน Base Line เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความส าเร็จตามเป้าหมาย 
1 2 3 4 5 

ศอ. 1 61.8 63 63.5 64 64.5 65 
ศอ. 2 61.2 62 62.5 63 63.5 64 
ศอ. 3 63.0 64 64.5 65 65.5 66 
ศอ. 4 64.0 65 65.5 66 66.5 67 
ศอ. 5 62.6 64 64.5 65 65.5 66 
ศอ. 6 63.6 65 65.5 66 66.5 67 
ศอ. 7 66.0 67 67.5 68 68.5 69 
ศอ. 8 65.5 67 67.5 68 68.5 69 
ศอ. 9 69.2 70 70.5 71 71.5 72 
ศอ. 10 63.4 64 64.5 65 65.5 66 
ศอ. 11 62.9 64 64.5 65 65.5 66 
ศอ. 12 60.8 62 62.5 63 63.5 64 
ศอ. 13 - 65 65.5 66 66.5 67  

มาตรการส าคัญที่ท าให้ตัวชีว้ดับรรลุผล : PIRAB 
P : พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยสุขภาพดี เน้นอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ กิจกรรมทางกาย        

วันละ 60 นาที การแปรงฟันคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 
I :  ขับเคลื่อนผ่านส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้เด็ก ดื่มนม    

วันละ 2 แก้ว และมีสถานที่และอุปกรณ์เพียงพอแก่เด็กในการมีกิจกรรมทางกาย  
R : - จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยสุขภาพดี สูงดีสมส่วน ฉลาด แข็งแรง 
       และผลักดันนโยบายดื่มนมแห่งชาต ิ

- สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานตามนโยบาย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
A : สร้างกระแสผ่านส่ือสาธารณะและส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เดก็ไทย สูงดีสมส่วน (อาหาร กิจกรรมทางกาย 

สุขภาพช่องปาก และการนอน) 
B : -พัฒนาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุขครู ผู้ปกครอง และเครือข่าย ในการติดตามเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กของตนเอง

ในชุมชน 
     -พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผา่น นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มรู้ เพื่อให้เด็กมีศกัยภาพในการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง 

(self care) 
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Small success   
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 1. ประกาศนโยบาย เด็กไทย
สุขภาพดี สูงดีสมส่วน ฉลาด
และแข็งแรง  

2.ประชุมขับเคลื่อนข้อเสนอ
เชิงนโยบายส่งเสริมเด็กสูงด ี
สมส่วน 

3. จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงาน เด็กไทยสูงดีสมส่วน
ฉลาด และแข็งแรง 

4. ถ่ายทอดการด าเนินงาน
ผ่านเวทีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแก่ศูนย์อนามัย
และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  

5. ติดตามการด าเนินงานผ่าน
ระบบ HDC และ social 
network 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการ ดื่มนมรสจืด
และกระโดดโลดเต้น
(กระโดดเชือก ฯลฯ) 

2. สนับสนุนสื่อนวัตกรรม
สนับสนุนการด าเนินงาน   

3. รวบรวมวิเคราะห์และ
สรุปผลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการ 

1. นิเทศ ติดตาม
และสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

2. จัดมหกรรม
กระโดดโลดเต้น
(กระโดดเชือก
ฯลฯ) 

1. มีระบบติดตามก ากับ
เชิงคุณภาพและรายงานผล 

2. รวบรวมวิเคราะห์และ
สรุปผลเปรียบเทียบ
สถานการณ์ภาวะ
โภชนาการ 

3. รายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับสมบูรณ์
และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

เขต
สุขภาพ/ 

จังหวัด 

1. ถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางให้แก่พื้นที่ทุกระดับ 

2. มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการ  

3. ติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ HDC 

1. รณรงค์และสื่อสาร การ
ด่ืมนม อย่างน้อยวันละ 2 
แก้วและ มีกิจกรรมทาง
กายทุกวันอย่างน้อย 60 
นาที 

2. จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยเรียน 
และน าข้อมูลไปใช้ในการ
จัดการปัญหาในพื้นที่  

3. รายงานภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 ผ่าน
ระบบ HDC 

4. รายงานผลจ านวนเด็ก
อ้วนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ 
คัดกรอง ส่งต่อเข้าระบบ 
service plan 

นิเทศ ติดตามและ 

สนับสนุนการ 

ด าเนินงาน 

1. รายงานภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปี     
การศึกษา 2560 ผ่าน
ระบบ HDC 

2. รายงานผลจ านวนเด็ก
อ้วนกลุ่มเสี่ยง และ
วิธีการแก้ไข รักษาตาม
ระบบ service plan  

 

อ าเภอ/
ต าบล/    
ระบบ
บริการ 

1. ด าเนินการตามแนวทางการ
ด าเนินงาน เด็กไทยสูงดีสม
ส่วน ฉลาด และแข็งแรง 

2. รายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบ HDC 

1. รายงานภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ผ่าน
ระบบ HDC 

2. รายงานผลจ านวนเด็ก
อ้วนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
คัดกรอง ส่งต่อเข้าระบบ 
service plan 

3. ร้อยละ 70 ของโรงเรียน
ในความรับผิดชอบมีการ
ด าเนินกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อ
เด็กสูงดีสมส่วน ฉลาด
และแข็งแรง 

ร้อยละ 75 ของ  
โรงเรียนในความ 
รับผิดชอบมีการ 
ด าเนินกิจกรรม 
มุ่งเน้นเพื่อเด็กสูงดี 
สมส่วน ฉลาดและ 
แข็งแรง 

1. รายงานภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ผ่าน
ระบบ HDC 

2. รายงานผลจ านวนเด็ก
อ้วนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การคัดกรอง ส่งต่อเข้า
ระบบ service plan 

3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนใน
ความรบั รับผิดชอบมีการ
ด าเนินกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อ
เด็กสูงดสีมส่วน ฉลาดและ
แข็งแรง 
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วิธีการประเมินผล : วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอนที่ 1.  จงัหวัดจัดตัง้คณะกรรมการและจัดท าแผนการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และ  
                 แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย PM  
                 จังหวัด 
ขั้นตอนที่ 2.  จงัหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และน าข้อมูล 
                 ไปใช้ ในการจดัการปัญหาในพื้นที่ทกุระดับ  
ขั้นตอนที่ 3.  สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง 
                 3.1 จงัหวดัมีการชั่งน้ าหนัก วัดสว่นสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 
                       และคัดกรองเดก็กลุ่มเสี่ยง 
                 3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ  
                      ต.ค.,พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 และส่งสรุปผลภาวะ  
                      โภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตัดขอ้มูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.2560 
                 3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ 
                      พ.ค.,มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 และส่งสรุปผลภาวะ 
                      โภชนาการมายังสนย.  ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วนัที่ 1 ส.ค.2560   
ขั้นตอนที่ 4.  จังหวัดมีการด าเนินการ ดังนี้ 
                 4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย) 
                 4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน 
                 4.3 มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง  โดยการตรวจ obesity sign  
                      1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว  
                      จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข (service plan) คลินิก DPAC  
                 4.4 ติดตามและรายงานผลตามระบบ 
ขั้นตอนที่ 5.  จงัหวัดมรีายงาน ดังนี้  
                 5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตีย้ สูงสมส่วน 
                 5.2 จ านวนนักจดัการน้ าหนกัในเดก็วัยเรียน (Smart Kids Coacher) (ครูข.)  
                        และแกนน านักเรียนด้านการจัดการน้ าหนักในเด็กวยัเรียน (Smart Kids Leader) 

เอกสารสนับสนุน : 1.  หนงัสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสขุภาพด้านโภชนาการในเดก็วัยเรยีน 
2.  หนงัสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเดก็ไทยเติบโตเต็มศกัยภาพ 
3.  คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนกัเรียน 
4.  แนวทางการคัดกรอง สง่ต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสขุ 
    และคลินิก DPAC 
5.  คู่มือนักจัดการน้ าหนักเด็กวยัเรียน (Smart Kids Coacher) 
6.  แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
7.  แนวทางการจัดค่ายลดน้ าหนักกินพอดีไม่มีอ้วน 
8.  หนงัสืออยากผอม...มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตวัเอง”ส าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
9.  หนงัสือผักผลไม้สีรุ้ง 
10. หนังสือข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็กวยัเรยีน 
11. แผ่นพับ: กินพอดี ไม่มีอ้วน  ผักผลไม้สีรุ้ง  โตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน และการออกก าลงักาย 
     ส าหรับนักเรียน 
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รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

  
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอ ปีงบประมาณพ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของเด็ก
นักเรียนอายุ 6-14 
ปี สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 64 62.2 64.2 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวชิาการ/               
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง 
2. นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์ 
   กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเดก็วัยเรียน  ส านกัโภชนาการ กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 4334   โทรสาร : 0 2590 4336-9 
3. นางนภัสบงกช  ศุภพิชน์ 
   กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โทร. 0 2590 4590 
 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

- ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข 
- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย    โทร.0 2590 4336 
1. นายชัยชนะ  บุญสุวรรณ 
2. นางสาวสุรีรัตน์  พิพัฒน์จารกุิตติ์ 
 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง 
2. นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์ 
   กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเดก็วัยเรียน ส านกัโภชนาการ กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 4334  โทรสาร : 0 2590 43369 
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Agenda Based 

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 1. การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 

ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 5. วยัรุ่นมทีักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม 
กลุ่ม/ Cluster วัยรุ่น 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์   ส านักส่งเสริมสขุภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 1-13 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิง    

อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีทีท่ าการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดและท าการแจง้เกิดกับ 

นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดและปรากฏข้อมูลอยูใ่นฐานทะเบียนราษฎร์ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด)   

A1 : จ านวนการคลอดมีชีพในรอบ 5 เดอืน (ต.ค.59-ก.พ.60)  
A2 : จ านวนการคลอดมีชีพในรอบ 10 เดือน (ต.ค. 59-ก.ค.60)  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญงิอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด  
      (จ านวนประชากรกลางปีจากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์) 
B1 : จ านวนประชากรกลางปีเฉล่ียรอบ 5 เดือน  
      (จ านวนประชากรกลางปีหญิง      ปี 2559 X 5 /12)  
B2 : จ านวนประชากรกลางปีเฉล่ียรอบ 10 เดือน  
      (จ านวนประชากรกลางปีหญิง      ปี 2559 X 10 /12) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  รอบ 5 เดือน = (A1/B1)  X 1,000 
รอบ 10 เดือน = (A2/B2) X 1,000 

ระยะเวลาประเมินผล - ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ 
  ข้อมูล (รายงาน กพร. ปีละ 2 ครั้ง) 
- กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
   รอบ 1 -  5 เดือน   (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 – 10 เดือน (ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกินอัตราที่ก าหนด 

     ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ และส่งเสริมสขุภาพ ใช้ค่าเป้าหมายการประเมิน ดังนี้ 
5 เดือน (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560)  และ 10 เดือน (ตลุาคม 2559-กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
46 45 44 43 42 
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ศูนย์อนามัยที่ 1-13 ใช้ค่าเป้าหมายการประเมิน ดังนี ้
 
5 เดือน (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) และ 10 เดือน (ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560) 

หน่วยงาน Base Line 
2559 

อัตราที่ลดลง เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความส าเร็จตามเป้าหมาย 
1 2 3 4 5 

ศอ. 1 33.5 1.7 35.8 34.8 33.8 32.8 31.8 
ศอ. 2 43.0 2.2 44.8 43.8 42.8 41.8 40.8 
ศอ. 3 47.8 2.5 49.3 48.3 47.3 46.3 45.3 
ศอ. 4 46.3 2.4 47.9 46.9 45.9 44.9 43.9 
ศอ. 5 51.8 2.7 53.1 52.1 51.1 50.1 49.1 
ศอ. 6 55.6 2.9 56.7 55.7 54.7 53.7 52.7 
ศอ. 7 38.8 2.0 40.8 39.8 38.8 37.8 36.8 
ศอ. 8 45.9 2.4 47.5 46.5 45.5 44.5 43.5 
ศอ. 9 46.8 2.4 48.4 47.4 46.4 45.4 44.4 
ศอ. 10 40.3 2.1 42.2 41.2 40.2 39.2 38.2 
ศอ. 11 48.1 2.5 49.6 48.6 47.6 46.6 45.6 
ศอ. 12 39.9 2.1 41.8 40.8 39.8 38.8 37.8 
ศอ. 13 39.0 2.0 41.0 40.0 39.0 38.0 37.0 

             
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ทีท่ าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P R A : ขับเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

เพื่อให้เกิดกลไกการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงทีเ่กี่ยวข้องและการท างานในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  
- P R A : ผลักดันยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี    
- R : เร่งรัดให้กระทรวงหลกัที่เกี่ยวข้องออกกฎกระทรวงหรืออนุบัญญัติอื่นภายใต้ พรบ.การป้องกันและแก้ไข 
      ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่  

           - P : เรง่รัดให้มีการจดัตั้งคณะอนกุรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด   
I :  ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น  
A : สร้างการสือ่สารสาธารณะเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบที่หลาย

หลายตรงตามความต้องการ  
B : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และส่งเสริมการเข้าถึงบรกิารที่หลากหลายครอบคลุม

ความต้องการของวัยรุ่น  
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Small Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส่วนกลาง 
 

1. มกีารประชุม
คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่  
2. มกีารประชุม
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
3. มกีารประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนนิงาน 
YFHS และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์  
4. มกีารพัฒนา
ศักยภาพทีมเยีย่ม
เสริมพลังโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS 
ฉบับ      บูรณาการ
และอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ ระดับเขต
และจังหวัด 

1. มกีารจดัท าร่าง
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่  
2. มกีารแตง่ตั้ง
คณะท างานภายใต้
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น  

1. ร่างยทุธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ี
2. มีนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความรูแ้ละ
ทักษะชีวิตให้แก่วัยรุ่น
และเยาวชน 
 

1. มกีารรายงานผลการ
ด าเนินงานขับเคล่ือน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
2. อตัราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ไม่เกิน 42 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี พัน
คน 

เขตสุขภาพ/ 
สสจ./กรม
วิชาการ
ระดับเขต
(ศูนย์อนามัย 
สนง.ป้องกัน
ควบคุมโรค/
ศูนย์
สุขภาพจิต) 

1. จงัหวดัเข้าร่วมการ
ประชุมพัฒนา
ศักยภาพทีมเยีย่ม
เสริมพลังโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการและ
อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ ระดับเขต
และจังหวัด 
2. มีช่องทางเพื่อการ
เข้าถึงบริการสขุภาพ
ทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบต่างๆ  (สื่อ 
infographic สายด่วน 
1663 การจดับริการ
ในโรงพยาบาล

1. ประสานงานและ
สนับสนุนการจัดประชุม
อนุกรรมการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น
และติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ
อนุกรรมการฯ 
2. มกีารจดัเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ใน
ระดับเขต  
3. ศูนย์อนามยั สคร.
ศูนย์สุขภาพจิตและ 

1. มกีารเยี่ยมประเมิน
และรับรองโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการและ
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ ์
 

1. มกีารจดัประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับจังหวัด 
2. มีแผนการด าเนินงาน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัด 
3. อตัราการคลอดใน
ระดับเขตลดลงตาม
เป้าหมายเขตสุขภาพ 
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สถานศึกษา)     
ที่หลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 
 
 

สสจ.มีการเยี่ยมเสริม
พลังโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานYFHS 
ฉบับบูรณาการและ
อ าเภอมีการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์  

อ าเภอ/
รพช/รพท/
รพศระดับ
พื้นที ่

1. โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินการและพัฒนา
ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการ 
2. อ าเภอมีการพัฒนา
และบูรณาการ
ด าเนินการอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ร่วมกับภาคีเครอืข่าย
ในพื้นที ่
3. มีช่องทางเพื่อการ
เข้าถึงบริการสขุภาพ
ทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบต่างๆ  (สื่อ 
infographic สายด่วน 
1663 การจดับริการ
ในโรงพยาบาล 
สถานศึกษา)      
ที่หลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 

1. โรงพยาบาล และ
อ าเภอที่ยงัไม่ผ่านการ
ประเมิน ส่งแบบ
ประเมินตนเอง และ
แจ้งจังหวัดเพื่อขอรับ
การประเมิน  

1. โรงพยาบาลและ
อ าเภอที่ผ่านการ
ประเมินรับแจง้ผลการ
ประเมินจากศูนย์
อนามัย และ 
น าข้อเสนอแนะรวมทัง้
โอกาสการพัฒนา     
มาปรับปรงุแก้ไขเพื่อ
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 

1. โรงพยาบาลในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
YFHS ฉบับบูรณาการ
มากกว่าร้อยละ 80 
2. อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์มากกว่า
ร้อยละ 70 
 

วิธีการประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ผ่านส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลจ านวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
อัตราการคลอด
มีชีพในหญิง

อายุ 15-19 ปี 

อัตราต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 

1,000 คน 

47.9 44.3 - 
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ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์           อธิบดีกรมอนามยั 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 02 590 4049     E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์   รองอธิบดีกรมอนามยั 
    โทรศัพท์ที่ท างาน  02 590 4007    E-mail : drthong@gmail.com 
3. นายแพทยก์ิตติพงศ์  แซ่เจ็ง           ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจรญิพันธุ์  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4169   E-mail : ktpjeng@gmail.com 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1. นายแพทย์บญุฤทธิ์ สุขรัตน์               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทร 0 2590 4242                        โทรสาร 02 590 4163 
2. นางประกายดาว พรหมประพัฒน์        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทร 0 2590 4265                         E-mail : prakaidaor@gmail.com 
3. นางปิยะรัตน ์ เอี่ยมคง                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทร 0 2590 4166                    โทรสาร 02 590 4163 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ รว่มกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์            กระทรวง
สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางปิยะรัตน ์ เอี่ยมคง                  นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4166      โทรศัพท์มือถอื : 08 9762 7339  
    โทรสาร 02 590 4163                  Email : am-piyarat@hotmail.com 
2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ล าภ ู            นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4167         
    โทรสาร 02 590 4163                  Email : poppysunko.j@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drwachira99@gmail.com
mailto:drthong@gmail.com
mailto:ktpjeng@gmail.com
mailto:prakaidaor@gmail.com
mailto:am-piyarat@hotmail.com
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Agenda Based  

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  
(18.5-22.9 กก./ตรม.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย : ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างานที่พึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 6. ประชากรวัยท างานหุ่นดี สุขภาพดี 
กลุ่ม/ Cluster วัยท างาน 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักส่งเสริมสขุภาพ  ส านักโภชนาการ  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   
และศูนย์อนามัยที่  2 4 5 ศูนย์อนามัยที่ 8-13  
(เนื่องจาก ศูนย์อนามัยที่ 1 3  6 7 รับการประเมินตัวชี้วัดที่ 16 งานวจิัย/วิชาการ) 

ค านิยาม - วัยท างาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มา
รับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต. 

- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 
18.5-22.9 กก./ตรม. โดยค านวณจาก น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.) 

- ผู้น าด้านสุขภาพ (Health leader) ผู้ที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและสามารถ
กระตุ้นให้บุคคลอื่นๆในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ด้านการเป็นผู้น า
การสร้างสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  

HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล Health data center (HDC) 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ปี – 44 ปี มีดัชนีมวลกายปกต ิ
รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ปี – 44 ปี ที่ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล - กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 

   รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน : 
       ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ส านักโภชนาการ  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
53 53.5 54 54.5 55 

 
5 เดือนหลัง (มนีาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
52 53 54 55 56 

       



35 

ศูนย์อนามัยที่ 1-13 : ใช้ค่าเป้าหมาย ดังนี ้

     ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่รับการประเมินผลตามค ารับรองฯ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่  2-5 ศูนย์อนามัยที่ 8-13  
หน่วยงาน Base Line 

ร้อยละ 
รอบการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความส าเร็จตามเป้าหมาย 
1 2 3 4 5 

ศอ. 1 
51.83 

5 เดือนแรก 50 51.5 52 52.5 53 
5 เดือนหลัง 50 51 52 53  4 

ศอ. 2 
47.68 

5 เดือนแรก 47 47.5 48 48.5 49 
5 เดือนหลัง 46 47 48 49 50 

ศอ. 3 
50.98 

5 เดือนแรก 50 50.5 51 51.5 52 
5 เดือนหลัง 49 50 51 52 53 

ศอ. 4 
54.82 

5 เดือนแรก 54 54.5 55 55.5 56 
5 เดือนหลัง 53 54 55 56 57 

ศอ. 5 
53.78 

5 เดือนแรก 53 53.5 54 54.5 55 
5 เดือนหลัง 52 53 54 55 56 

ศอ. 6 
58.27 

5 เดือนแรก 57 57.5 58 58.5 59 
5 เดือนหลัง 56 57 58 59 60 

ศอ. 7 
57.45 

5 เดือนแรก 56 56.5 57 57.5 58 
5 เดือนหลัง 55 56 57 58 59 

ศอ. 8 
55.86 

5 เดือนแรก 55 55.5 56 56.5 57 
5 เดือนหลัง 54 55 56 57 5 

ศอ. 9 
55.37 

5 เดือนแรก 54 54.5 55 55.5 56 
5 เดือนหลัง 53 54 55 56 57 

ศอ. 10 
54.85 

5 เดือนแรก 54 54.5 55 55.5 56 
5 เดือนหลัง 53 54 55 56 57 

ศอ. 11 
49.79 

5 เดือนแรก 49 49.5 50 50.5 51 
5 เดือนหลัง 48 49 50 51 52 

ศอ. 12 
50.43 

5 เดือนแรก 49 49.5  0 50.5 51 
5 เดือนหลัง 48 49 50 51 52 

ศอ. 13 - 5 เดือนแรก - - - - - 
5 เดือนหลัง - - - - - 

    
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ทีท่ าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
   (P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 

P : 1. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย (ภายในกระทรวงสธ.: สป.-กรมพ.-กรมสบส.-กรมคร.–อย. กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง: พม. มท. ศธ. อก. พณ. ) 

     2. กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายนักโภชนาการสังกัดสป/กรมพ./กรมคร./กรมสุขภาพจิต/กระทรวงมหาดไทย/
สมาคมนักก าหนดอาหาร 

    3. พัฒนาต าบลบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับต าบล Long Term Care   
(4 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ กิน นอน กิจกรรมทางกาย และดูแลช่องปาก) 
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I :  1. ประสานแหล่งเงินทุน (สสส./สปสช./พม./เทศบาล อปท./เอกชน/ชุมชน) เพื่อส่งเสริมประชาชนวัยท างานให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

    2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยท างานเพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการKISS ในการเชื่อมโยงกับระบบ HDC 

R : พื้นที่มีความสามารถในการควบคุม ก ากับให้กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าถึง
อาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การด าเนินชีวิตประจ าวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการเข้า
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Environmental health) 

     A :  สื่อสารโดยสื่อสาธารณะวงกว้าง TV/ line/Facebook/Youtube/ วิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยใช้ คลิปวีดีโอ 
Infographic  ส าหรับ Ground war สื่อสารโดยสื่อบุคคล เช่น จนท.สธ.(coacher)  ผู้น าด้านสุขภาพ (health leader) 
พระสงฆ์ ตลอดจนแกนน านักเรียนช่วยกระจายความรู้พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์จนดูแล ควบคุมให้ปฏิบัติได้ถูกต้องจนมี
ดัชนีมวลกายปกติและมีสุขภาพดี 

B : 1. พัฒนาศักยภาพโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ ผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพทั้งในหน่วยงานสาธารณสุข สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นพี่เลี้ยงหรือครู ก ไปขยายผลอบรมผู้น าสุขภาพหรือแกนน าพัฒนาส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้คนไทยหุ่นดี สุขภาพดี 

     2. สร้างเสริมศักยภาพผู้น าสุขภาพ (health leader) โดยครู ก อบรมผู้น าด้านสุขภาพในชุมชน เพื่อไปกระตุ้น
ชี้น า ให้ประชาชนวัยท างานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสร้างโอกาสให้เกิดข้อตกลง/วัฒนธรรมองค์กร
หรือนโยบายสาธารณะ3 ด้านในพื้นที่ หรืองค์กร 

 
Small Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส่วนกลาง 
 

1. จดัท าแนวทางและ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ประชุมส่งเสริม
ประชาชนวัยท างานหุ่น
ดีสุขภาพดี ให้กบั เขต
สุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด 
รพช. และ รพ.สต. 

2. มกีารประชุมเพื่อจัดท า
ข้อตกลง/มาตรการทาง
สังคม/นโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 

3. จดัท าระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของ      
วัยท างาน 

4. มกีารตดิตามการ
ด าเนินการผ่านระบบ 
social media 

 

1. ได้มติข้อตกลงในการ
ส่งเสริมสุขภาพวัย
ท างานที่พึงประสงค์   
ในพื้นที ่

2. วเิคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มลูค่า
ดัชนีมวลกาย ดู
แนวโน้มของ
สถานการณ์ผลงาน    
รายศูนย์อนามยั 13 
แห่งตามค่าเป้า
เป้าหมายทีถ่่ายระดับ
และทะเบียน ผู้น า
สุขภาพ (health 
leader) 

3. มรีายงานก ากับ
ติดตามผ่านระบบ
นิเทศติดตามของ กรม
อนามัย 

 

1. น าข้อมูลที่ได้จาก  
การวเิคราะห์/
สังเคราะห์มาเพื่อ
ปรับระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
วัยท างาน 

2. ท าข้อสรุปการ
ด าเนินงานเป็น          
1 หน้ากระดาษ 

 

1. รายงานสถานการณ์
ค่าดัชนีมวลกายปกติ
แยกตามรายศูนย์
อนามัย 13 แห่งและ
ภาพรวมประเทศ
(กรมอนามัยรายงาน 
ให้เขตสุขภาพทราบ
ในระบบตนรวจ 
ราชการ) 

2. ร่างนโยบาย
สาธารณะระดับชาติ 
Healthy 
eating/Active 
living 
/Environmental 
health 

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ ์
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

เขตสุขภาพ/
จังหวัด 

1. ทีมงานผู้รับผิดชอบ
ระดับจังหวัด (PM) ใน
การด าเนินการ 

2. มีแผนปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมสุขภาพส่งเสริม
พฤตกิรรมสุขภาพวัย
ท างานที่พึงประสงค์ 

3. มกีารทอดถ่ายแผน
และสร้างผู้น าสุขภาพ 
(health leader) 

 

1. มีนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่หรือ
ข้อตกลงชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพวัย
ท างานที่พึงประสงค์ 

2. มขี้อมูลสถานการณ์
ค่าดัชนีมวลกายปกติ
และทะเบียนผู้น า
สุขภาพ (health 
leader) แยกตาม
จังหวัด  

3. การก ากับตดิตาม 

1. มขี้อมูลที่ได้จาก
การวเิคราะห์/
สังเคราะห์  มาเพื่อ
ปรับระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของ    
วัยท างาน 

2. มกีารก ากับตดิตาม 
 

1. รายงานสถานการณ์
ค่าดัชนีมวลกายปกติ
และทะเบียนผู้น า
สุขภาพ (health 
leader) แยกตาม
รายจงัหวัด และ
ภาพรวมศูนย์(เขต
สุขภาพรายงาน 
รายงานให้ สสจ.   
ในระบบตรวจ
ราชการ) 

2. มีนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่หรือ
ข้อตกลงชุมชนใน
การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างานที่พึง
ประสงค์ 

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ ์

อ าเภอ /
ต าบล/ระบบ
บริการ  
 

1. มีแผนปฏิบัตกิารระดับ
พื้นที ่

2. ผู้น าสุขภาพ  (health 
leader) ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมีการ
ด าเนินการตามแนวทาง
ฯในชุมชน 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์ 

1. ผู้น าสุขภาพ (health 
leader) มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ อยา่งน้อย  
2 ใน 4 (กิน นอน 
กิจกรรมทางกาย และ
ดูแลช่องปาก) 

2. มรีายงานกิจกรรมที่ 
ผู้น าสุขภาพ (health 
leader) ไปด าเนินการ
กับชุมชน       

3. มีนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นหรือข้อตกลง
ชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพวัยท างานที่    
พึงประสงคร์ะดับพื้นที่ 
อย่างน้อย 1 เรือ่ง 

1. ผู้น าสุขภาพ 
(health leader) มี
พฤตกิรรมที่พึง
ประสงค์ ครบทัง้    
4 ด้าน (กิน นอน 
กิจกรรมทางกาย 
และดูแลช่องปาก) 

2. วเิคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มลู        
ดูแนวโน้มของ
สถานการณ์ร่วมกับ
พื้นที่เพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมที่พึ่ง
ประสงค์ 

1. ผู้น าสุขภาพ  
(health leader) 
เป็นต้นแบบด้าน
พฤตกิรรมที่พึง
ประสงค์ครบทั้ง      
4 ด้าน (กิน นอน 
กิจกรรมทางกาย 
และดูแลช่องปาก) 

2. ประชาชนยอมรับ
มติ/ข้อตกลงและ
น าไปปฎิบัติจริง 

วิธีการประเมินผล :  รวบรวมผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยส่งหลักฐานผลการด าเนินงานผ่านระบบ social 
media (line /e-mail) 

เอกสารสนับสนุน :  แผนปฏิบัติงาน / สรุปรายงานผู้บริหาร (1 page) / ภาพกิจกรรม/โครงการที่ได้รับ 
การอนุมตัิ(ถ้ามี) / รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 
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รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของ
ประชาชน       
วัยท างาน   
อายุ 30-44 ปี  
มีค่าดัชนีมวล
กายปกติ  

ร้อยละ 54.75 
(ปชก 7.8 ลค.) 

53.82 
(ปชก 13.5 

ลค.) 

54.08 
(ปชก 10  ลค 
ณ 9 กย.59) 

51.44 
(ปชก 10  ลค 
ณ 8 ตค.59) 

                
ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์               อธิบดีกรมอนามัย 

    โทรศัพท์ที่ท างาน 02 590 4049         E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล  ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ 02 590 4328                   E-mail : napaphan.v@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ส านักโภชนาการ 
1. นางกุลพร สุขุมาลตระกูล  
    โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   0-2590-4308    โทรศัพท์มือถือ :  0-8631-92962 
    E-mail : kunpunk11@gmail.com 
2. นางวสุนธรี เสรีสุชาต กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด ส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   0-2590-4307   
    โทรศัพท์มือถือ :  0-8491-62564 
    E-mail : kunpunk11@gmail.com 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

- ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข จัดเก็บโดยระบบ HDC 
- ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ส านักโภชนาการ 
1. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล  
    โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   0-2590-4308  โทรศัพท์มือถือ :  0-9826-39591 
    E-mail : nun-123@hotmail.com 
2. นางสาวสุรียร์ัตน์ พิพัฒน์จารุกิตติ์  
    โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   0-2590-4336  โทรศัพท์มือถือ :  0-8307-20930 
    E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drwachira99@gmail.com
mailto:kunpunk11@gmail.com
mailto:kunpunk11@gmail.com
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Agenda Based 
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์           

GREEN & CLEAN Hospital  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 8. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
   (Active  Communities)  
   Green & Clean Hospital. เตรียมรองรับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กลุ่ม/ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม             ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   ศูนย์อนามัยที่ 1-13 

ค านิยาม - โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital 
หมายถงึ โรงพยาบาลที่มีกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อ
การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้รับบริการ ทัง้ผู้ป่วยและ
ญาติรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล  

- เกณฑ์การประเมิน Green & Clean Hospital มี 3 ระดับ คอื 
 
ระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนสื่อสาร

ให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคน
ในองค์กร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 

G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์       
มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคาร
ผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่
สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ 
กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน 

9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย 

10. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
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ระดับด ี(ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน +เกณฑ์ข้อ 11 และ ข้อ 12) 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่
อาคารผู้ป่วยใน (OPD) 

ระดับดีมาก  (ผ่านเกณฑ์ระดับดี +เกณฑ์ข้อ 13 และ ข้อ 14) 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN 
Community 

 
   - การประเมินโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ตามตัวชี้วัดนี้ ประเมินจากโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน   

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. และรพ.สงักัดกรมวิชาการ    
  จ านวน 954 แห่ง 
- ข้อมูลจ านวนโรงพยาบาล จ าแนกตามศูนย์อนามัย       

หน่วยงาน จ านวน (แห่ง) หน่วยงาน จ านวน (แหง่) 
ศูนย์อนามัยที่ 1 109 ศูนย์อนามัยที่ 7 80 
ศูนย์อนามัยที่ 2 47 ศูนย์อนามัยที่ 8 93 
ศูนย์อนามัยที่ 3 56 ศูนย์อนามัยที่ 9 91 
ศูนย์อนามัยที่ 4 79 ศูนย์อนามัยที่ 10 74 
ศูนย์อนามัยที่ 5 68 ศูนย์อนามัยที่ 11 84 
ศูนย์อนามัยที่ 6 77 ศูนย์อนามัยที่ 12 83 

  ศูนย์อนามัยที่ 13 13  

 วิธกีารจัดเก็บข้อมูล 1) รพ. บันทึกขอ้มูลในแบบรายงานผลการด าเนินงานส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้ 
   ศูนย์อนามัย  เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของเขต   
3) ศูนย์อนามยัรวบรวม วเิคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้หน่วยงานส่วนกลาง    

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 

        ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
รายการข้อมูล 2 B  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด          (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล - ประเมินผลทุก 3 เดือน โดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั/ศูนย์อนามัย  กรมอนามัย   

- กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
   รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมิน :  
          ส านักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม   ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
และศูนย์อนามัยที่ 1-13 ใช้ค่าเป้าหมายเท่ากัน ดังนี้ 

 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559-กมุภาพันธ์ 2560)     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
20 25 30 35 40 

 
5 เดือนหลัง (มนีาคม 2560-กรกฎาคม 2560)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
50 60 65 70 75 
     

 

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ทีท่ าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P : สร้างการมีสว่นร่วมภาคีเครอื ข่ายอย่างบรูณาการ และผลักดันให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน          

Best practices ทั้งเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
I : สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน โดยใช้แหล่งทุนจากทกุแหล่งที่     

เป็นไปได ้
R : สนับสนุนมาตรการทางกฎหมายเพื่อผลักดนัให้เกิดกระบวนการจดัการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์            

GREEN & CLEAN Hospital อย่างเป็นรูปธรรม 
A : ส่งเสริมให้เกิดกลไกการบรหิารจัดการเชิงนโยบายที่เข้มแข็งระดับกระทรวง ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา โรงพยาบาล

ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  
B : เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ สนับสุนนองค์ความรู้ ด้านการจดัการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ทกุระดับ 
 
Small Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กระทรวง/เขต 1. มีการประกาศ

นโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
ระดับกระทรวง เขต
สุขภาพ จังหวัด และ
โรงพยาบาล 

1. มีการก ากับและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยผู้ตรวจ
ราชการ และรายงาน
ผลการด าเนินงานใน
การประชุมผู้บริหาร
กระทรวง  

1. มีการก ากับและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยผู้ตรวจ
ราชการ และรายงาน
ผลการด าเนินงานใน
การประชุมผู้บริหาร
กระทรวง  

1. มีการรายงานผล   
การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในการประชุม
ผู้บริหารกระทรวง  

จังหวัด 2. ร้อยละ 80 ของ
จังหวัด มีกลไกการ
ขับเคลื่อน และจัดทีม
ตรวจประเมิน
โรงพยาบาล GREEN 
& CLEAN Hospital 
ที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพ  

2. ร้อยละ 60 ของ
จังหวัด ด าเนินการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital  

 

2. รอ้ยละ 80  ของ
จังหวัด ด าเนินการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital  

 

2. ร้อยละ 100       
ของจังหวัด 
ด าเนินการขับเคลื่อน 
และประเมิน
โรงพยาบาล GREEN 
& CLEAN Hospital  
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
โรงพยาบาล 3. ร้อยละ 80 ของ

โรงพยาบาล มีแผน 
พัฒนาโรงพยาบาล   
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital  

3. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาล พัฒนาได้   
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
ระดับพื้นฐาน 

 

3. ร้อยละ 60 ของ
โรงพยาบาล พัฒนาได้   
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
ระดับพื้นฐาน 

3. ร้อยละ 75 ของ
โรงพยาบาล พัฒนาได้
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital
ระดับพื้นฐาน 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพื่อรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนินกิจกรรม GREEN  
2. คู่มือแนวทางการจดัการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสขุต้นแบบลดโลกร้อน 

รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ประเภท 
สถาน 

พยาบาล 

จ านวน 
(แห่ง) 

รพ.ที่มีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

การจัดการ 
มูลฝอย 

ติดเชื้อ (แห่ง) 
ร้อยละ 

การด าเนิน
กิจกรรม 

GREEN (แห่ง) 
ร้อยละ 

ด าเนินการ GREEN 
& CLEANและ

มาตรฐานการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

รพศ.  28 28 100 17 60.7 17 60.7 

รพท.  88 86 97.7 49 55.7 48 54.6 

รพช.  780 720 92.3 288 36.9 275 35.3 

รวม 896 834 93.1 354 39.5 340 37.9 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลโรงพยาบาล ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital  
                  “โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและ 
                   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
               2. ข้อมูลไม่รวมการด าเนินงานของ โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์        อธิบดีกรมอนามัย  
    โทรศัพท์  : 02-5904049 E-mail : drwachira99@gmai.com 
2. นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา   รองอธิบดกีรมอนามัย  
    โทรศัพท์  : 02-5904072 E-mail : danai.t@anamai.mail.go.th 
3. นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ     ผู้อ านวยการส านักอนามยัสิ่งแวดล้อม 
    โทรศัพท์   : 02-5904317         E-mail  : siriwan9@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางปรียานุช  บูรณะภักดี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904261 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255  E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
2. นายผาไท  จลุสุข    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904253 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255  E-mail : pathai.c@anamai.mail.go.th 

mailto:drwachira99@gmai.com
mailto:danai.t@anamai.mail.go.th
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หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมลู  

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย 
 
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. ณรีนุช  อาภาจรัส                  โทรศัพท์ทีท่ างาน : 02-5904316 
    E-mail : neeranuch.a@anamai.mail.go.th  
2. นางพรทิพา  โพธิ์ไพโรจน์          โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02-5904316 
    E-mail : porntipa.p@anamai.mail.go.th 
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Area Based  
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผ่านเกณฑ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมด าเนินการ สามารถน าสินค้าและบริการ ของกรมอนามัย 

   ไปด าเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
กลุ่ม/ Cluster -  
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักส่งเสริมสขุภาพ  ส านักโภชนาการ  ส านักทันตสาธารณสุข  ส านักอนามัยการเจริญ
พันธุ์  กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ   ส านกัอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ ากองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ    ศูนย์อนามัยที่ 1-13 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของ 200 ต าบลเป้าหมาย 
ค านิยาม - ต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม   ผ่าน

เกณฑ์ หมายถึง ต าบลที่มีการด าเนินงานบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการจัดการค่ากลาง และงานสาธารณสุขมูลฐาน 

- ต าบลใช้เทคนิคการจัดการค่ากลาง หมายถึง ต าบลใช้ค่ากลางในการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวัง/ คัด
กรอง  การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับแผนงาน โครงการ และการใช้
มาตรการทางสังคม 

เกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  

ระดับ เกณฑ์ด าเนินการ 
1 ศูนย์เขตมีค่ากลางความส าเร็จระดับเขต5 กลุ่มวัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
2 ทุกจงัหวดัมีค่ากลางที่คาดหวังและส่งให้พื้นทีใ่ช้ 
3 ต าบลเป้าหมายมีโครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 2 กลุ่ม

วัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4 ต าบลเป้าหมายมีโครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 3 กลุ่ม

วัยขึ้นไปและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5 มีการด านินงานผ่านระดับ 1-4 และเกิดนวัตกรรมสังคม อย่างน้อย 1 

เรื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย 1. พื้นที่ต าบลตน้แบบ ปี 2559 จ านวน 117 ต าบล 
2. พื้นที่ต าบลตน้แบบใหม่ ปี 2560 ศูนย์เขตละ 8 ต าบล  
   รวมทัง้สิ้น ไม่น้อยกว่า 200 ต าบล 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล ศูนย์อนามัย รวบรวมขอ้มูลรายงานส่งมายงัส่วนกลาง 

แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และ อนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านเกณฑ ์
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน: 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
 

ระดับขั้นตอน 
ความส าเร็จ 

รายละเอยีดการประเมิน คะแนน 

1 อบรมวทิยากร(ครู ก) เทคนิคการใช้ค่ากลาง  2 
2 ศูนย์เขตมีค่ากลางความส าเร็จระดับเขต 5 กลุม่วัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
1 

3 ร้อยละ 75 ของจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีค่ากลางที่คาดหวัง
และส่งให้พื้นทีใ่ช้ 

1 

4 ร้อยละ 100 ของจงัหวัดมีค่ากลางที่คาดหวัง และส่งให้พื้นทีใ่ช้ 1 
คะแนนรวม 5  

 

5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560)  :  
ร้อยละของต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลต้นแบบบูรณาการ 5  กลุ่มวัยและอนามัยสิง่แวดล้อมตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

20 40 60 80 100 
      

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  

(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P : 1) ผลักดันให้เป็นนโยบายในระดับกระทรวง โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯโดยประสานกับกองสนับสนุนสุขภาพ

ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อบูรณาการงานและ
เกณฑ์การประเมินในต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัยอนามัยสิ่งแวดล้อม และต าบล Long term care  

    2) ประสานเขตสุขภาพ ส านกังานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อสนับสนุนให้มีการ
จัดท าค่ากลางทีค่าดหวังระดับจังหวัด และบูรณาการหลกัสูตรการอบรมนักจัดการสุขภาพระดับอ าเภอ พี่เลี้ยงระดับ
ต าบลและ อสม.นักจดัการสุขภาพ 
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I :1) กรมอนามัย จัดสรรงบประมาณ เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการฯ, อบรมวทิยากรเชี่ยวชาญการใช้แผนทีท่างเดิน
ยุทธศาสตร์และค่ากลางแก่บุคลากรของกรมอนามัย ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต, สนับสนุนการจัดท าค่า
กลางความส าเร็จระดับเขต, สนบัสนุนการอบรมครู ก เรื่องแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการคา่กลาง 
แก่บุคลากรจากทุกจงัหวดั สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

   2) ประสานเขตสุขภาพ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การอบรมครู ข.ด้านการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และเทคนิคการใช้ค่ากลางระดับพื้นที่ และประสานองค์กร
ปกครองท้องถิน่ในการปรับแผนงานโครงการเพื่อให้มีการบูรณาการโครงการจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยอนามัย
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนงบประมาณในการสร้างนวัตกรรมสงัคม  

R : ติดตามก ากับการด าเนินงาน เยี่ยมเสริมพลังโดยคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนฯ และรายงานผลการด าเนินงานทกุไตร
มาส 

B : พัฒนาศกัยภาพวิทยากรเชยีวชาญด้านแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการใช้ค่ากลาง ในระดับเขต(Super 
Trainer ) กลุ่มเป้าหมายคือ นักวิชาการ จากหน่วยงานวิชาการระดับเขต ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13 ส านกังาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ศนูย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 ส านักงานเขตสุขภาพ รวมจ านวน 77 คน และ Super 
Trainerไปอบรมครู ก. ในระดับจังหวดัทกุจังหวัด กลุ่มเป้าหมายคือ นักวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
,ด้านอนามัยสิง่แวดล้อม, ต าบลจัดการสขุภาพ, ต าบลlongterm care และกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ จ านวน ประมาณ 
300 คน จากนั้น ครู ก ต้องไปพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดครู ข เพื่อขยายพื้นที่ต าบลเป้าหมายต่อไป 

A : สื่อสารนโยบาย และสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแก่จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายเรื่องการใช้แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการค่ากลาง และการสาธารณสุขมูลฐาน โดยผ่าน Super Trainer ,ครู ก. ,ครู ข. และ
นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 1 – 13  สื่อสารผ่านกลุ่มไลน์, copต าบลบูรณาการ,จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน ทมีวิทยากรและถอดบทเรียน 

 
Small success 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส่วนกลาง 1. มกีารประชุมคณะ 

กรรมการขับเคลื่อน
ต าบลต้นแบบบูรณาฯ 
เพื่อจัดท ากรอบแนว
ทางการด าเนินงาน
ระดับเขต และระดับ
พื้นที ่

1. ประชุมจัดท าค่า
กลางระดับประเทศ 
โดย
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ และ 
Supertrainer 

1. คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
Super trainer
ส่วนกลาง สนับสนุน 
ติดตาม เยี่ยมเสริม
พลัง 

 

1. จดัเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนการ
ด าเนินงานและถอด
บทเรียน 

 

 2. มีหลกัสูตรวทิยากร
การใช้แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และค่า
กลาง (ครู ก) 

2. คณะอนกุรรมการ
และSuper trainer
ส่วนกลาง สนับสนุน 
ติดตาม เยี่ยมเสริม
พลัง 

2. มรีะบบการติดตาม 
ก ากับ โดยคณะ 
กรรมการขับเคลื่อน
ฯการนเิทศงานกรม
อนามัย  

2. คณะอนกุรรมการ
และSuper trainer 
ส่วนกลาง 
สนับสนุน ติดตาม 
เยี่ยมเสริมพลัง 

 3. อบรมวิทยากรการใช้
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และค่า
กลาง (ครู ก) 4 ภาค  
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 4. มรีะบบการก ากับ

ติดตาม โดยการนิเทศ
งานเยี่ยมเสริมพลังโดย
คณะอนุกรรมการฯ
กรมอนามยั การ
รายงานผ่านระบบการ
รายงานตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 

   

ศูนย์อนามัย 1. ก าหนดต าบล
เป้าหมายส่งให้
ส่วนกลาง 

1. มีค่ากลางที่คาดหวัง
ระดับจังหวัดและ
ถ่ายทอดให้พื้นที่
น าไปใช้ประเมนิ
ศักยภาพ/แผนงาน
โครงการของชุมชน 

1. สนับสุนนองค์
ความรู้การ
ด าเนินงานในต าบล
ต้นแบบและติดตาม 
เยี่ยมเสริมพลัง 

1. สนับสุนนองค์
ความรู้การ
ด าเนินงานในต าบล
ต้นแบบและติดตาม
ประมินผล 

2. จดัท าค่ากลาง
ความส าเร็จระดับเขต
และประกาศถ่ายทอดสู่
ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 

2. ร่วมกับจังหวดั/
พื้นที่อบรมวิทยากร
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และ
เทคนิคการใช้คา่
กลางในระดับพื้นที่ 
(ครู ข) 

3. อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของต าบล
เป้าหมายมีโครงการ
บูรณาการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัย 2 
กลุ่มวัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

2. อย่างน้อยร้อยละ 
60 ของต าบล
เป้าหมายผ่านเกณฑ์
การประเมินต าบล
ต้นแบบบูรณาการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ   
5 กลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ระดับ 3 ขึ้นไป 

2. อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของต าบล
เป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ต าบลต้นแบบ
บูรณาการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 5 
กลุ่มวัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดบั 3 
ขึ้นไป 

ต าบลเป้าหมาย  1. มีวิทยากรการใช้
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ในพืน้ที่ 
(ครู ข) 

2. มกีารเปดิงานต าบล
น าร่อง และด าเนิน 
งานตามแผนอย่าง
น้อย ร้อยละ 50 

 

1. มกีารเปดิงานต าบล
น าร่อง และด าเนิน 
งานตามแผนอย่าง
น้อย ร้อยละ 60 

2. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต าบล
ต้นแบบบูรณาการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
5 กลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ระดับ 3 ขึ้นไป 

1. มกีารเปดิงาน
ต าบลน าร่อง และ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างน้อย ร้อยละ 
80 

2. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต าบล
ต้นแบบบูรณาการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
5 กลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ระดับ 3 ขึ้นไป 
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
  3. มีโครงการบูรณา

การส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวัย 2 กลุ่มวัย
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  

วิธีการประเมินผล :  1. ศูนย์อนามัยประเมินตนเองและรายงานผลมายังส่วนกลาง 
2. คณะอนุกรรมการฯและSupertrainerส่วนกลางสุ่มประเมินและเยี่ยมเสริมพลังร่วมกับ

ศูนย์อนามัย 
 

หลักฐานอ้างอิง 1. แบบบันทึกการเก็บข้อมูล พร้อมภาพกิจกรรม ส่ือต่าง ๆ ประกอบ 
2. บันทึกการร่วมกิจกรรม/รว่มประชุมของ Supertrainer ส่วนกลาง 
หมายเหตุ คะแนนของ Supertrainer คอืคะแนนของผู้อ านวยการส านัก/กอง 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานและเกณฑ์การประเมนิต าบลต้นแบบบูรณาการฯ 
2. หลักสูตรการอบรมวิทยากรการใช้แผนทีท่างเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง 
3. คู่มือการใช้ค่ากลางเพื่อการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและ 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
4. ต าราวิวัฒนาการของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การจดัการค่ากลาง การบูรณาการ  
5. การสร้างนวัตกรรม 

รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละของต าบล
ต้นแบบการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ - - ต าบลที่มี
กระบวนการ 
117 ต าบล 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   โทรศัพท์  02 – 590 4221 
2. นางสาวพิรยิา  วัฒนารุ่งกานต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
    ส านักส่งเสรมิสุขภาพ   โทรศัพท์  02 - 5904554 
3. นางปิยพร  เสาร์สาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์และการวจิัย 
    ศูนย์อนามัยที่1 เชยีงใหม่  โทรศัพท์ 081 – 7831956 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

ส านักส่งเสริมสขุภาพ  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางปิยะวรรณ  กลิ่นสุคนธ์ส านักส่งเสริมสขุภาพ 
    โทร  02 – 5904560 
2. นางสาวระววีรรณ  ส าลี  ส านักส่งเสริมสขุภาพ 
    โทร  02 - 5904562 
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Agenda Based   

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  (Primary Care Cluster: PCC) ที่จัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : Service excellence  
การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักทันตสาธารณสุข  และ ส านักโภชนาการ   

ค านิยาม 1. กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางการด าเนินงาน 4 องค์ประกอบ คือ  
 การจดักลุ่มหนว่ยบรกิารสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
 การจดัระบบบรกิาร primary service package เพื่อบรูณาการ Service plan กับ

การดูแลประชากรตามกลุ่มวัย  
 การบริหารจัดการและการจัดระบบสนับสนุนเครือข่าย 
 การควบคุมก ากับและติดตามประเมินผล 

2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หมายถึง การบริการและการฝึกทักษะรายบุคคล   
    อาจด าเนินการในสถานพยาบาล ในชุมชน หรือที่ครัวเรือนด้วยการติดตามเยี่ยมบ้าน  

2.1 ด้านสุขภาพช่องปาก  
1) การส่งเสริมสุขภาพ โดยตรวจสุขภาพช่องปากในช่วงของการฝากครรภ์ ครั้งที่ 1 

และฝึกทักษะหญิงมีครรภ์และมารดาให้แปรงฟันตนเองและแปรงฟันบตุรได ้
2) การป้องกันโรคในช่องปาก โดยติดตามสุขภาพช่องปาก และทาฟลูออไรด์-วาร์นิช

ในเด็กกลุ่มเสี่ยงทุก 6 เดือนและติดตามจนเด็กอายุ 60 เดือน 
3) การรักษาโรคในช่องปากหญิงมีครรภ์ตามความจ าเป็นได้แก่ การจ่ายยา    อุดฟัน 

ขูดหินน้ าลาย หรือถอนฟัน  
2.2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านโภชนาการ หมายถึง การให้บริการหญิงตั้งครรภ์หรือ

มารดา/บิดา/ผู้เลี้ยงดูเด็ก เป็นรายบุคคลครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 
1) ประเมินภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก 

 สอนจุดกราฟโภชนาการและแปลผลแก่หญิงตั้งครรภ์ 
 สอนจุดกราฟการเจริญเติบโต 3 เกณฑ์ (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น้ าหนักตาม

เกณฑ์ส่วนสูง  และน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ แยกตามเพศ) แก่มารดาบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก และ
แปลผล 

2)  ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก  
3)  คืนข้อมูลผลการประเมินพร้อมให้ค าแนะน าทางโภชนากร กิจกรรมทางกาย และ

การนอนหลับที่เหมาะสม 
4)  สอนทักษะการจัดอาหารส าหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 6 

เดือนถึง 5 ปี  
5)  สอนทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนเด็กอายุ 6 เดือน 
6)  จ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้หญิงตั้งครรภ์และ    หลัง

คลอดให้นมบุตร 6 เดือน ทุกคน ให้มียากินทุกวัน 
7)  จ่ายยาน้ ายาเสริมธาตุเหล็กให้เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี ทุกคน ให้มียากิน   ทุก

สัปดาห์ 
8)  แก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์มีน้ าหนักน้อยและโลหิตจาง 
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9)  แก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย น้ าหนักน้อย ผอม อ้วน (ภาวะเริ่มอ้วนและภาวะอ้วน) และ
โลหิตจาง 

2.3 กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้าน อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
1)  การจัดอาหารและการบริโภคอาหารหญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะสมกับแนวโน้มการเพิ่ม

น้ าหนัก และการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก  
2)  การจัดอาหารและการบริโภคอาหารหญิงให้นมบุตร 
3) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน การจัดอาหารเด็กอายุ 6 เดือน–5 ปี และ

การบริโภคอาหารของเด็กที่เหมาะสมกับภาวะการเจริญเติบโตและแนวโน้มการเจริญเติบโต
ทั้งในครอบครัวและศูนย์เด็กเล็ก การกินยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก รวมทั้งการเช็ดท าความสะอาด
หรือแปรงฟันน้ านมตั้งแต่ซี่แรกวันละ 2 ครั้ง 
3. สตรี หมายถงึ  หญิงตั้งครรภ์และมารดาของเดก็ปฐมวัย 
4. เด็กปฐมวัย หมายถงึ เดก็แรกเกดิจนถงึอาย ุ5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิปี 2560 ทั้งหมด 462 ทีม 
เป้าหมายตัวชีว้ดั : ร้อยละ 50 ของกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภมูิทั้งหมด= 232 ทีม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) เจ้าหน้าทีห่นว่ยบรกิารปฐมภมูิบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Dental และ Service และ 
2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม 
3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งแบบรายงานแผนและการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการแบบบูรณาการรายไตรมาส 
4) ศูนย์อนามยัรวบรวมข้อมูลรายไตรมาสส่งกรมอนามัย 
5) ส่วนกลางส ารวจรายป ี

แหล่งข้อมูล หน่วยบรกิารปฐมภูมิทุกแหง่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครัวเรือน   
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนกลุม่เครือข่ายบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จัดบริการส่งเสริม 

     สุขภาพอนามัยสตรีและเดก็ปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการ   
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนกลุม่เครือข่ายบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลประชาชน   

      ทั้งหมด 462 ทีม  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 

 
ระยะเวลาประเมินผล - ประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือนโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย 

- กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
   รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

ระดับขั้น
ความ 
ส าเร็จ 

รอบการประเมิน/คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก  

(ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
คะแนน 5 เดือนหลัง  

(มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 
คะแนน 

1 ศูนย์อนามัยและจังหวัดรับทราบ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทาง
การด าเนินงาน 

1 มี PCC จดับริการฯ รอ้ยละ 20 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1 

2 มีแนวทางการด าเนินงานจัดบรกิารฯ  1 มี PCC จดับริการฯ รอ้ยละ 30 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1 

3 ร้อยละ 25 ของจังหวัดมีแผนงานและ
เป้าหมายด าเนนิการ 

1 มี PCC จดับริการฯ รอ้ยละ 40 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1 

4 มี PCC จดับริการฯ รอ้ยละ 10 ของ 
PCC ทั้งหมด 

2 มี PCC จดับริการฯ รอ้ยละ 50 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1 

5 -  รายงานสรุปผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะเชงิปฏิบัติการและ 
เชิงนโยบาย 

1 

 คะแนนรวม 5 
คะแนน 

คะแนนรวม 5 
คะแนน 

 

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
   (P = Partnership , I=Investment, R= Regulation,A=Advocacy,B=Building capacity) 
P : สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในระดับส่วนกลางและระหว่างส่วนกลาง ศูนย์อนามัย จังหวัด และตัวแทน

โรงพยาบาลแม่ข่าย ในการ 1) จัดท าแนวทางวิธีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย (เด็กฟันไม่ผุและสูงดีสมส่วน)   
2) การออกแบบระบบติดตามก ากับโดยบูรณาการกับงานกลุ่มวัย 

I : ขับเคลื่อนและด าเนินงานผ่านชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมป้องกันและบริการแบบผู้ป่วยนอก (กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) ตามนโยบายระดับเขตและจังหวัด และกองทุนสุขภาพต าบล  

R : 1. วิเคราะห์และประเมินผลจากระบบข้อมูล 43 แฟ้ม การนิเทศ และการส ารวจรายปี 
     2. ใช้กลไกติดตามระบบปกติ 1) ระบบการนิเทศระดับเขตและจังหวัด 2) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ช่องปาก กระทรวงสาธารณสุข (Oral Health Service Plan) 3) คณะกรรมการทันตสาธารณสุขในระดับจังหวัด 
A : 1. สนับสนุนจังหวัดให้บูรณาการในนโยบาย PCC ระดับจังหวัดและเครือข่าย    
     2. ส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะระดับเครือข่ายและพื้นที่ เพื่อเพิ่มความตระหนักในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

  3. สร้างระบบสื่อสารทางสังคมออนไลน์ระหว่างส่วนกลาง ศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลแม่ข่าย   

B : 1. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและนักวิชาการส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
นโยบายและกลไก PCC การสนับสนุน และการติดตามก ากับให้บบรรลุเป้าหมาย  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการท างานบูรณาการโดยยึดเป้าประสงค์ร่วม ด้วยการการประชุมและ
กระบวนกลุ่ม 

3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากการด าเนินงานและน าเสนอผลการด าเนินงานเชิงวิชาการและนวัตกรรมใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ (มีหลักสูตรรอบรมการวิจัยประเมินผลและเขียนบทความวิชาการรองรับ) 
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Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 1. คณะท างานร่วมและผู้
ประสานงาน 
2. พัฒนาศักยภาพ          
ทันตบุคลากรและ
นักวิชาการส่วนกลาง 
และเครือข่าย 
3. ประชุมระหว่าง
ส่วนกลาง ศอ.  สสจ. 
และตัวแทนโรงพยาบาล
แม่ข่าย 
4. มีระบบสื่อสารสังคม
ออนไลน์ 
5. มีระบบติดตามก ากับ  
6. รายงานต่อ
คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพช่องปาก กสธ. 

1. มีระบบสนับสนุนด้าน
วิชาการและเทคนิค
ด าเนินงานและการ
ประเมินผล 

2. ปรับหลักสูตรอบรม 
ด้านทันตสาธารณสุข 

3. นิเทศเสริมพลงัและ
สรุปผล 

4. ติดตามและประเมินผล
จากระบบ 43 แฟ้ม 
นิเทศเสริมพลงั และ
สรุปผล 

5. รายงานต่อ
คณะกรรมการ พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ช่องปาก กสธ.   

1. มรีะบบสนับสนุน
ด้านวิชาการและ
เทคนิคด าเนินงาน
และการประเมินผล 

2. ติดตามและ
ประเมินผลจาก
ระบบ 43 แฟ้ม 

3. รายงานต่อ
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพช่องปาก 
กสธ.  

 

1. นิเทศเสริมพลงัและ
สรุปผล 

2. ประเมินผลจากระบบ 
43 แฟ้ม ส ารวจรายปี 
และนิเทศ  

3. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะ เชิง
ปฏิบัติ- การและเชิง
นโยบาย 

4. รายงานต่อคณะ
กรรม-การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ช่องปาก กสธ. 

5. จ ดประชุมวิชาการ 

เขต/ 
จังหวัด 

1.  คณะกรรมการจัดท า
แผนงานบูรณาการใน
แผนระดับจังหวัด 

2.  จัดระบบสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์และ
บุคลากร 

3. ร้อยละ 25 ของจังหวัด
มีแผนงานและ
เป้าหมายด าเนนิการ     

1. ร้อยละ 50 ของ
จังหวัดมีแผนงานและ
เป้าหมายด าเนนิการ 

2. มีการตดิตามระดับ
เขต จังหวัด และสื ่
สารกับส่วนกลาง  

มีการตดิตามระดับเขต 
จังหวัด และสื่อสารกับ
ส่วนกลาง 

1. มกีารตดิตามระดับ   
ศูนย์อนามัย-จังหวัด-
โรงพยาบาลแมข่่าย 

2. ประเมินผลจาก
ระบบ 43 แฟ้มและ
ส ารวจรายปี    

3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

เครือข่าย
บริการ/ 
PCC 

1.  บูรณาการแผนงาน
และเป้าหมายในแผน
ระดับเครือข่ายบริการ
และPCC 

2.  PCC จัดบริการฯ    

1. มีการตดิตามระดับ
เครือข่ายบรกิาร 

2. PCC จัดบริการฯ     
ร้อยละ 10 ของ PCC
ทั้งหมด 

1. มีการตดิตาม
ระดับเครือข่าย
บริการ 

2. PCC จัดบริการฯ    
ร้อยละ 40 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1. มีการตดิตามระดับ
เครือข่ายบรกิาร 

2. PCC จัดบริการฯ 
ร้อยละ 50 ของ PCC 
ทั้งหมด 

      
วิธีการประเมินผล :  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานศูนยอ์นามัย รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 

2. ศูนย์อนามยัรวบรวมข้อมูลสง่กรมอนามัย รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
3. ส่วนกลางส ารวจรายปีสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงเด็กอายุ 3 ปี                 

และเด็กอายุ 5 ปี สูงดีสมส่วน  
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เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพช่องปากและโภชนาการโดยเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (กรมอนามัย)  

2. แนวทางการด าเนินงาน Primary Care Cluster ส าหรับหน่วยบริการ (ฉบับ 10 
มิถุนายน 2559)  

3. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
4. แบบรายงานแผนและการจัดบรกิารส่งเสรมิสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย

ด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการแบบบูรณาการ   
5. โปรแกรมและคู่มือการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (กรมอนามัย) 

รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

  - - - 
หมายเหตุ   เปน็ตัวชี้วัดใหม่ยงัไม่มีข้อมูลพื้นฐาน 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์            อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ 02 590 4049                E-mail : drwachira99@gmail.com  
2. นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรตันพงศ์    รองอธิบดีกรมอนามัย 
   โทรศัพท์  02 590 4007                E-mail : drthong@gmail.com 
3. ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม      ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4212     E-mail : pprasertsom@gmail.com 
 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ ส านักทันตสาธารณสขุและส านักโภชนาการ 
1. น.ส.สุวรรณา เอื้ออรรถการุณ กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเดก็ปฐมวัยและวัยเรียน                           
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   02-5904204     โทรสาร: 02-5904209 
 โทรศัพท์มือถือ :  081-660-9406         E-mail :  suwanna.dt@gmail.com 
2. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกลุ             กลุ่มสร้างเสริมสขุภาวะโภชนาการ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   02-5904338      โทรสาร: 02-5904339 
โทรศัพท์มือถือ :  083-074-8574           E-mail : nutwan65@gmail.com   
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ส านักทันตสาธารณสขุ 
นายปัธทวี  สีหะวงษ ์                  กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   02-5904213     โทรสาร: 02-5904203 
โทรศัพท์มือถือ :  091-8195369        E-mail :  plamohwie@gmail.com 
 

หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าขอ้มูล 

ส านักทันตสาธารณสุข และส านักโภชนาการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ทพญ.เพ็ญแข  ลาภยิ่ง                      กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   02-5904213     โทรสาร: 02-5904203 
   โทรศัพท์มือถอื :  086-894-4696          E-mail :  phenkhael@gmail.com 
 

 
 
 
 

mailto:drwachira99@gmail.com
mailto:piyada@anamai.mail.go.th
mailto:plamohwie@gmail.com
mailto:phenkhael@gmail.com
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จ านวนกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (PCC) จ านวน 462 แห่ง 
 

เขตบริการ
สุขภาพ 

จังหวัด จ านวน PCC 
เขตบริการ
สุขภาพ 

จังหวัด จ านวน PCC 

1 เชียงใหม ่ 12 2 ตาก 6 
  ล าปาง 6   อุตรดติถ์ 0 
  ล าพูน 9   สุโขทัย 9 
  แม่ฮ่องสอน 0   เพชรบรูณ์ 7 
  เชียงราย 8   พิษณุโลก 13 
  แพร ่ 4    
  น่าน 4    
  พะเยา 8    

ภาพรวมเขต 51 ภาพรวมเขต 35 

3 นครสวรรค ์ 5 4 สระบุร ี 0 
  ก าแพงเพชร 11   นนทบุร ี 12 
  พิจิตร 5   ปทุมธาน ี 7 
  อุทัยธาน ี 5   พระนครศรีอยุธยา 1 
  ชัยนาท 4   ลพบุร ี 6 
     สิงห์บุร ี 0 
     นครนายก 2 
     อ่างทอง 0 

ภาพรวมเขต 30 ภาพรวมเขต 28 

5 สุพรรณบรุ ี 7 6 ฉะเชิงเทรา 6 
  นครปฐม 5   สระแก้ว 0 
  กาญจนบรุ ี 7   ปราจีนบุรี 0 
  ราชบุร ี 16   สมุทรปราการ 28 
  ประจวบคีรขีันธ์ 8   ชลบุรี 11 
  เพชรบรุ ี 4   ระยอง 1 
  สมุทรสงคราม 5   จันทบุรี 0 

  
สมุทรสาคร 10 

  
ตราด 3 

 
ภาพรวมเขต 62 ภาพรวมเขต 49 

7 กาฬสินธุ ์ 5 8 อุดรธาน ี 6 
  มหาสารคาม 5   เลย 7 
  ร้อยเอ็ด 12   หนองบัวล าภ ู 4 
  ขอนแก่น 19   หนองคาย 4 
     บึงกาฬ 2 
     สกลนคร 6 
     นครพนม 4 

ภาพรวมเขต 41 ภาพรวมเขต 33 
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เขตบริการ
สุขภาพ 

จังหวัด จ านวน PCC 
เขตบริการ
สุขภาพ 

จังหวัด จ านวน PCC 

9 นครราชสีมา 20 10 อุบลราชธาน ี 12 
  ชัยภูมิ 7   ยโสธร 2 
  บุรีรัมย ์ 13   ศรีสะเกษ 6 
  สุรินทร ์ 1   อ านาจเจริญ 4 
     มุกดาหาร 5 

ภาพรวมเขต 41 ภาพรวมเขต 29 

11 นครศรีธรรมราช 4 12 สงขลา 8 
  ชุมพร 0   สตูล 4 
  สุราษฏร์ธาน ี 9   ตรัง 5 
  พังงา 5   ปัตตาน ี 3 
  กระบี ่ 2   ยะลา 7 
  ภูเก็ต 0   นราธิวาส 7 
  ระนอง 5   พัทลุง 4 

ภาพรวมเขต 25 ภาพรวมเขต 38 
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Agenda Based  
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสูร่ะดับบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มสีมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 11. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 

12. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม / Cluster กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน - HR 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

ค านิยาม - ความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปา้หมายระดับหน่วยงานสู่ระดบับุคคล 
หมายถงึ หน่วยงานจัดมีกระบวนการก าหนดตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทีถ่่ายทอดมาจากค ารับรองการปฏิบตัิราชการ มีการจัดท าแบบ
มอบหมายงานระหว่างผู้อ านวยการกับหัวหน้ากลุ่มงาน และระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมกีารตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อ
ให้ผลการด าเนนิงาน สนับสนุนภารกิจ ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ
บรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ค ารับรองการปฏิบตัิราชการของกรมอนามัย 

- ตัวชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง  ตัวชี้วัดในการท างานของแต่ละบุคคล ตามบทบาท หน้าที่
รับผิดชอบของบุคคลที่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน สนับสนุนภารกิจ ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการของกรมอนามัย 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในสังกัดกรมอนามัย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทุกหนว่ยงานสง่รายงานการประเมินตนเองในระบบ DOC น าหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
รายการข้อมูล - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด - 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) ก าหนด 
เป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของ Milestone 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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วิธีการประเมินผล: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 - หน่วยงานวเิคราะห์และทบทวน ตัวชี้วัดเพื่อ
เตรียมการถ่ายทอดตวัชี้วัดสู่ระดับกลุ่มงาน
และรายบุคคล ในรูปแบบคณะกรรมการ 
อาทิกรรมการบริหาร,กรรมการวางแผนและ
ประเมินผล,กรรมการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

1 รอบ 5 เดือนแรก (30 พ.ย.59) 
- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ 
  ของหน่วยงานและของกลุ่มงาน  
  (เอกสารหมายเลข 1,2) 
- รายงานการประชุม 

2 - หน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
โดยในค ารับรองจต้องระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และเกณฑ์ การประเมิ นผลตั วชี้ วั ด ที่ ใช้
ประเมินผลได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- หน่วยงานมีการจัดท าแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล 

2 รอบ 5 เดือนแรก (30 พ.ย.59) 
- เอกสารค ารับรองการปฏิบัตริาชการมี

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การประเมินผล ครบถ้วน  

- หน่วยงานมีการจัดท าแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล 

  (เอกสารหมายเลข 3) 
3 - มีการสื่อสารตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลส าเร็จของงาน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ผ่านชอ่งทางต่างๆ 
เช่น การประชมุของหน่วยงาน หนังสือ
ราชการ เว็บไซต์ ฯลฯ 

3 - รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรอื 
  แจ้งเวียน หรอืเว็บไชต์ ฯลฯ 

4 - มีการก ากับตดิตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

4 - หลักฐานแสดงการก ากับติดตาม เช่น  
   รายงานการประชุม เป็นต้น 

5 - รายงานผลการด าเนินการความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามที่ กพร. 
ก าหนด 

5 - เงื่อนไข ส่งหลกัฐานครบถ้วนภายใน   
  ระยะเวลาที่ กพร.ก าหนด 

วิธีการประเมินผล: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
1 - หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวน ตัวชี้วัดเพื่อ

เตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับกลุ่มงาน
และรายบุคคล ในรูปแบบคณะกรรมการ 
อาทิ กรรมการบริหาร กรรมการวางแผน
และประเมินผล กรรมการพัฒนาบุคลากร 
ฯล 

1 รอบ 5 เดือนหลัง (31 พ.ค.60) 
- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ 
  ของหน่วยงานและของกลุ่มงาน  
  (เอกสารหมายเลข 1,2) 
- รายงานการประชุม 

 - หน่วยงาน/กลุ่มงาน น าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรอบที่ผ่านมา ศึกษา ทบทวน 
วิเคราะห์และวางกรอบแนวทางเพื่อเตรียม
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

 กรอบแนวทางการจัดท าแผนฯ/การด าเนินงาน/
รายงานความกา้วหน้า 

2 - หน่วยงานมีการจัดท าแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล 

2 รอบ 5 เดือนหลัง (31 พ.ค.60) 
- แบบมอบหมายงาน (เอกสารหมายเลข 3) 

 - ถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากร
รับทราบกรอบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 - สรุปรายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งเวียน
ที่มีลายมือชื่อผูร้ับทราบ หรอืหน้าเว็บไซต์ 
ฯลฯ 
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ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมินผล 
3 - มีการสื่อสารตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลส าเร็จของงาน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ผ่านชอ่งทางต่างๆ 
เช่น การประชมุของหน่วยงาน หนังสือ
ราชการ เว็บไซต์ ฯลฯ 

3 - รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรอืแจ้ง
เวียน หรือเว็บไชต์ ฯลฯ 

 - จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน 

 1. ส่งเดือน 31 พ.ค.60 
1.1 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  
     (เอกสารหมายเลข 4)   
1.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
     (เอกสารหมายเลข 5)   

4 - มีการก ากับตดิตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

4 - หลักฐานแสดงการก ากับติดตาม เช่น รายงาน 
  การประชุม เป็นต้น 

 - มีการก ากับตดิตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ 

  

5 - รายงานผลการด าเนินการความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามที่ กพร. 
ก าหนด 

5 - เงื่อนไข ส่งหลกัฐานครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ กพร.ก าหนด 

 
มาตรการส าคัญ  ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
 1. วางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ (Consequence management) ในรูปคณะกรรมการในการ

พิจารณา และตรวจสอบความสอดคล้องของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรอง ผลงานตามตัวชี้วัดที่รับ
มอบหมายรายบุคคล และการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงพิจารณาแผนพัฒนารายบุคคล สายงาน หรือหน่วยงาน 

2. หัวหน้าหน่วยงานจัดกระบวนการสื่อสารให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบเป้าหมาย
ทิศทาง และตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามค ารับรองของกรม รวมถึงภารกิจของหน่วยงาน 

3. จัดเวทีของหน่วยงานเพื่อ 
3.1 ถ่ายระดับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายโดย จ าแนก วิเคราะห์ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่ม/ฝ่ายในหน่วยงาน และถ่ายทอด

ตัวชี้วัดตามค ารับรองสู่กลุ่ม/ฝ่าย  
3.2 ถ่ายระดับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายจากกลุ่ม/ฝ่ายสู่ปฏิบัติงาน โดยจ าแนกตัวชี้วัดตามค ารับรองเป็น แผนงาน/

โครงการ/มาตรการ ที่ตอบสนองสัมฤทธิ์ผลของตัวชี้วัด และจัดท าเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล และมอบหมายไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง 

4. วางระบบในการติดตามก ากับ และสะท้อนผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การรายงาน การประชุมติดตาม
ก ากับ การน าเสนอผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
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Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 - วางระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะ 
(Consequence 
management)  

- รายงานผลการวาง
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัตงิานและ
สมรรถนะ 

- ตรวจสอบความ
สอดคล้องของผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามค ารับรอง ผลงาน
ตามตัวชี้วัดที่รบั
มอบหมายรายบุคคล 
และการเลื่อนเงนิเดือน 
ครั้งที่ 1 รวมถงึพิจารณา
แผนพัฒนารายบุคคล 
สายงาน หรือหน่วยงาน 

- ทบทวนวางระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะ 
(Consequence 
management 

- ตรวจสอบความ
สอดคล้องของผลการ
ด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
ผลงานตามตัวชีว้ัดที่
รับมอบหมาย
รายบุคคล และการ
เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 
2 รวมถึงพิจารณา
แผนพัฒนารายบุคคล 
สายงาน หรอื
หน่วยงาน 

ผู้ก ากับตัวชีว้ัด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่            โทรศัพท์: 0 2590 4081-2 
 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด    1. นางสาววาสนา  สงวนหมู ่   โทรศัพท:์ 0 2590 4079 
2. นางสาวประภาภัส  อัมรี              โทรศพัท์: 0 2590 4091 
3. นายพงษ์เทพ  เจรญิสวัสดิ ์  โทรศัพท:์ 0 2590 4043 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมลู    

กองการเจ้าหนา้ที่ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นายพงษ์เทพ  เจรญิสวัสดิ ์  โทรศัพท:์ 0 2590 4043 
2. นางสาววาสนา  สงวนหมู ่  โทรศัพท:์ 0 2590 4079 
3. นางสาวประภาภัส  อัมรี             โทรศพัท:์ 0 2590 4091 
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เอกสารหมายเลข 1 
แบบวิเคราะหก์ารถ่ายทอดตวัชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน 

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน 
 
ชื่อหน่วยงาน .............................. 

ล าดับ ตัวชี้วัดระดับหนว่ยงาน 
เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด(ชื่อกลุ่มงาน) 

1 2 3 4 5 A B C …. …. …. 
1             
2             
3             
….             
….             
….             
….             
15             

หมายเหตุ  ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ใส่เครื่องหมาย   เพื่อระบุกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
 (ลงชื่อ)  ................................................ ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ 
          (.................................................) 
          วันที ่.......................................... 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
แบบวิเคราะหก์ารถ่ายทอดตวัชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล 

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล 
 
ชื่อหน่วยงาน ..............................                  ชื่อกลุ่มงาน .................................... 

ล าดับ ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน 
เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อผู้รับผิดชอบ) 

1 2 3 4 5 A B C …. …. …. 
1             
2             
3             
….             
….             
….             
….             
15             

หมายเหตุ ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ใส่เครื่องหมาย   เพื่อระบุชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
 (ลงชื่อ)  ................................................ ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ 
          (.................................................) 
          วันที ่.......................................... 
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เอกสารหมายเลข 3 
แบบมอบหมายงาน 

ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................... ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด ........................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประเมิน ..............................................................  ต าแหน่ง......................................................... 
รอบการประเมิน  รอบที ่1   1 ตุลาคม ..…… ถึง 31 มีนาคม……….       รอบที่ 2 1 เมษายน ….… ถึง 30 กันยายน .……... 

งาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

แหล่งท่ีมาตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
 

น้ าหนัก 
 

ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ค า
รับ

รอ
งก

าร
ปฏ

ิบัต
ิรา

ชก
าร

 
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ขอ
งก

รม
อน

าม
ัย 

 
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ขอ

งส
 าน

ัก/
กอ

ง/
ศูน

ย ์
หร

ือเ
ทีย

บเ
ท่า

 
 

งา
น/

ภา
รก

ิจ 
ตา

มห
น้า

ที่ค
วา

ม 
รับ

ผิด
ชอ

บ 

  (A) (B) (C) (D) 1 2 3 4 5   
             
             
             
หมายเหตุ ช่อง (A) ก าหนดให้ระบุรหัสตวัชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน  
              กรณีท่ีไม่ใช่ตัวชีว้ัดตามค ารับรองฯ ใหใ้ส่เครื่องหมาย  ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D) 
 
 (ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบหมาย   (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับมอบหมาย 
         (                               )          (                                ) 
วันที่ ..............................................      วันที ่............................................ 
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เอกสารหมายเลข 4   
แผนพัฒนารายบุคคล 

ชื่อ - สกุล ……………………………............…..…… ผู้รบัการพัฒนา   ต าแหน่ง ………....……………………. ระดับ……………….……………... 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
ปีงบประมาณ………………………………….……………………………………………………………………….. 
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะพัฒนา        รอบที่ 1     รอบที่ 2 
 

ชื่อความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวข้อเดียว) 
(A) 

หัวข้อ/ประเดน็/
เรื่องที่จะพัฒนา 

(โครงการ/กิจกรรม) 
(B) 

วิธีการ
พัฒนา 

 
(C) 

ระยะเวลาที่
พัฒนา 

 
(D) 

ผลการพัฒนา 
 

(E) 
ความรู้     ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผู้ประเมิน 
ทักษะ  1 2 3 4  

............................ สมรรถนะ      
ความรู้     ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผู้ประเมิน 
ทักษะ  1 2 3 4  

............................ สมรรถนะ      
ความรู้     ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผู้ประเมิน 
ทักษะ  1 2 3 4  

............................ สมรรถนะ      
 
หมายเหตุ 1. ช่อง (A) ความรู้ หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวข้อ  
    โดยระบุเป็นเลขรหัส ตามเอกสาร "การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล" 
 2. ช่อง (B) ระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในช่อง (A) 
 3. ระดับการพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1: ควรพัฒนาต่อ ระดับ 2: พอใช้ ระดับ 3: ดี ระดับ 4: ดีกว่า 
   ที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ในระดับที่เห็นสมควร 
 4. ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่พร้อมกับแบบมอบหมายงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะพัฒนา 
 
 
           ลงชื่อผู้รับการพัฒนา 
          ................................... 
       (                              ) 
            
   วันที…่……………………………… 
 

ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล 
..................................... 

                      (                                ) 
           ต าแหน่ง .................................................   

วันที…่……………………………………… 
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เอกสารหมายเลข 5 
แผนพัฒนาบคุลากร (ส าหรบัหน่วยงาน) 

หน่วยงาน  .......................................................       ปีงบประมาณ …………………………………………………………………….. 
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะพัฒนา        รอบที่ 1     รอบที่ 2 
 
การอบรม/โครงการ/
หลักสูตร/กิจกรรม 

ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

(A) 

ความรู/้ทักษะ/
สมรรถนะ 

ท่ีได้รับการพัฒนา 
(ระบุเลขรหัส) 

(B) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 

(C) 

แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
 

(D) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
(E) 

งบ 
ประมาณ 

 
(F) 

ประเภทและ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
(G) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
(H) 

งบประมาณ  
ที่ใช้จริง 

 
(I) 

 ความรู้         
ทักษะ  
สมรรถนะ  

 ความรู้         
ทักษะ  
สมรรถนะ  

 ความรู้         
ทักษะ  
สมรรถนะ  

 
หมายเหตุ 1. ช่อง (A) โปรดระบุชื่อการอบรม/โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมที่จะพัฒนาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 2. ช่อง (B) โปรดระบุเลขรหัสส าหรับความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะ ที่ได้รับการพัฒนาจากการอบรม/โครงการ/ 
     หลักสูตร/กิจกรรมที่ระบุในช่อง (A) 
 3. ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่พร้อมกับแบบมอบหมายงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะพัฒนา 
 
 
        ลงนามหัวหน้าหน่วยงาน 
         ..................................... 
       (                               ) 
 วันที ่……………………………………. 
 
 
 
 
(ในการน า แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1-5 ไปใช้ โปรดจัดวางตามแนวนอน (Landscape) ) 
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Function Based 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน

สังกัดกรมอนามัย 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 12. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม/cluster กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน - HR 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

ค านิยาม - การส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment ( IIT)   ประเมิน
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีต่อการด าเนินงานบนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการท างานในหนว่ยงาน (Work 
Integrity)  

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั     
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการตามรายละเอยีดการประเมิน  

รอบ 5 เดือนแรก 
2. หน่วยงานเจ้าภาพประมวลผลและจัดส่งสรุปการรายงานผลในภาพรวมใหห้น่วยงาน

รับทราบ ในรอบ 5 เดือนหลัง 
แหล่งข้อมูล จากหน่วยงานเจ้าภาพ (กองการเจ้าหน้าที่)      
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 5 เดอืนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

รอบ 2 - 5 เดอืนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
เกณฑ์การประเมิน : 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
            พิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้     

ระดับ รายละเอยีดการประเมิน คะแนน 
1 - ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ แจ้งรายชือ่ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน อย่างน้อย จ านวน 2 คน

ให้หน่วยงานเจา้ภาพและส่งผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเข้าอบรมเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

1 

2 ด าเนินการระดับ 1 และ 
- ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ วางแผนส่ือสาร หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนการรับรู้การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรในหนว่ยงานรับทราบ 

2 

3 ด าเนินการระดับ 1-2 และ 
- ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ด าเนินงานตามแผนด าเนินการตามแผน และแสดงให้เห็นว่าทุกคนใน

องค์กร รับทราบในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

3 

4 ด าเนินการระดับ 1-3 และ 
- ส ารวจและจัดเก็บแบบประเมินฯ จากบุคลากรในหน่วยงาน  ครบตามเป้าหมาย รวมถึงจดัส่ง

แบบประเมินฯ ให้หน่วยงานเจา้ภาพ ภายในเวลาที่ก าหนด ครบทุกคนในหน่วยงาน 

4 

5 ด าเนินการระดับ 1-4 และ 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานในระบบศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงาน  กรมอนามัย 

(DOC)   

5 
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5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560)  
          ร้อยละของการรับรูเ้รื่องการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหนว่ยงาน     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

      
มาตรการส าคัญที่ท าให้ตัวชีว้ดับรรลุผล: 

1. หนว่ยงานเจ้าภาพจัดอบรมพัฒนาครู ก เรือ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ของส านกั/กอง/ศูนย์ฯ 

2. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานของส านัก/กอง/ศูนย์ฯ สื่อสารท าความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เชน่ การจดัอบรม การจดันิทรรศการ ฯลฯ 

3. หนว่ยงานจัดกิจกรรมสร้างกระแส สนับสนุนให้เกิดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใส เช่น การรณรงค ์การจดั
มหกรรม การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ฯลฯ 

4. ตรวจสอบ/สอบทานความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

Small success :  
รอบ 3 เดือน 1. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน อย่างน้อย 2 คน ของหน่วยงาน 

2. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานของหน่วยงานเข้าอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วางแผนการสื่อสารรณรงค์ หรือจัดกิจกรรมให้เกิดการรับรูข้องบุคลากรในหน่วยงาน 

รอบ 6 เดือน 1. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ด าเนินการตามแผน และตรวจสอบ/สอบทานความรู้ ความเข้าใจ 
2. หนว่ยงานด าเนินการส ารวจและจัดเก็บแบบประเมินฯ จากบุคลากรในหน่วยงาน  ครบตามเป้าหมาย 

และจัดส่งให้หน่วยงานงานเจ้าภาพหลัก 
รอบ 9 เดือน 1. หนว่ยงานเจ้าภาพ (กองการเจ้าหน้าที่) ด าเนินการประมวลผลและจัดส่งผลการประมวลผลให้

หน่วยงานรับทราบ 
รอบ 12 เดือน 1. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ รับทราบผลการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร

ในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     
วิธีการประเมินผล :  
 

รอบ 5 เดือนแรก : หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการประเมิน 5 ระดับ  
รอบ 5 เดือนหลัง : ประเมินจากผลการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
                        บุคลากรในหน่วยงาน โดยหน่วยงานเจ้าภาพประมวลผลและจัดส่งผล 
                        การประมวลให้หน่วยงานรับทราบ 

เอกสารสนับสนุน :  แบบการส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT (กรม
อนามัย จัดท าเพื่อประเมินให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคน) 

รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

    
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ผลการส ารวจความคิดเห็น Internal 
Integrity and Transparency : IIT 
(ภาพรวมของกรมอนามัย) ส ารวจโดย 
ป.ป.ท. 

ร้อยละ - 64.51 (รอผล
จาก 

ป.ป.ท.) 
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ผู้ให้ขอ้มูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่  
2. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด  นักทรัพยากรบคุคล  
    โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหนา้ที่  

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 
    โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 
    E-mail : ethics@anamai.mail.go.th 
 

ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด  นักทรัพยากรบคุคล 
   โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 
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Function Based 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดักรมอนามัย                                 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์   
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 12. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม/cluster กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน - HR 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

ค านิยาม - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด    
กรมอนามัย  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐาน        
เชิงประจักษ์ (Evidence Based)  ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์     
ของหน่วยงานบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 
องค์ประกอบ คือ ความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture)  

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั     
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EBIT) 

ของหน่วยงาน (จะต้องมีบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการอย่าง
น้อย 1 คน)  เพื่อตรวจประเมินแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ และเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2.  หน่วยงานประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ซึ่งมีประเด็น
ค าถามทั้งหมด 7 ประเด็น หลัก ดังนี้ 

 2.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 2.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
 2.4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.5 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน 
 2.6 การตอบสนองข้อร้องเรียน 
 2.7 การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

3. จดัส่งหลักฐานอ้างองิประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจกัษ์    
    (Evidence Based) ให้เจ้าภาพ ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้  
      - หน่วยงานส่วนกลางให้จัดส่งหลักฐานอ้างอิงให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  
            (กองการเจ้าหน้าที่)  
 - หน่วยงานที่ตั้งในส่วนภูมิภาคเก็บหลักฐานอ้างอิงไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 
4. เจ้าภาพหลักและคณะกรรมการกลาง (ตามที่กรมแต่งตัง้) มสีิทธิ์เรียกดูเอกสารหลักฐาน

ของหน่วยงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
5. เจ้าภาพหลักและคณะกรรมการกลาง (ตามที่กรมแต่งตัง้) อาจมีการลงพื้นที่             

เพื่อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของหน่วยงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
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แหล่งข้อมูล หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     
รายการข้อมูล 1 แบบประเมิน Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 5 เดอืนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

รอบ 2 - 5 เดอืนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
 เกณฑ์การประเมิน :  
     ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
50 คะแนน 55 คะแนน 60 คะแนน 65 คะแนน 70 คะแนน 

           
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 90 คะแนน 

        

โดย  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหนว่ยงานในสงักัดกรมอนามัย  
        เฉพาะหลักฐานเชงิประจกัษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
        แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

80–100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60–79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40–59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20–39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
0–19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

              
มาตรการส าคัญที่ท าให้ตัวชีว้ดับรรลุผล : 
1.  ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ  ตั้งคณะท างาน และผู้รบัผิดชอบการขบัเคลื่อนการประเมินหลักฐานเชิงประจกัษ์ 

(Evidence Based : EBIT) ของหน่วยงาน และคณะกรรมการกลางการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based : EBIT)  

2. กรมอนามยั โดยกองการเจ้าหน้าที่ประชุมชีแ้จงสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานรับทราบเกณฑ์การคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เฉพาะหลกัฐานเชงิประจกัษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

3. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ประกาศนโยบายเกี่ยวกบัความโปร่งใส การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

4. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ประเมินตนเองตามแนวทาง การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EBIT) และ
ปรับปรงุกระบวนการให้สอดคลอ้ง 

5. คณะท างานของส านกั/กอง/ศูนย์ฯ ส ารวจกระบวนการภายใน (Internal survey) 
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Small success :  
รอบ 3 เดือน 1. หน่วยงานจัดตั้งคณะท างานประเมินหลักฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence Based : EBIT)  ของ

หน่วยงาน 
2. หนว่ยงานสง่ตัวแทนเจ้าหน้าที่และตัวแทนคณะกรรมการของหน่วยงานเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง

การชี้แจงจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กองการเจ้าหน้าที่) 
3. หนว่ยงานทบทวนเกณฑ์การประเมิน และจัดท าแผนส่ือสาร และสนับสนุนการจดักิจกรรม 

รอบ 6 เดือน 1. หนว่ยงานประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence Based) และจัดส่งหลักฐาน
อ้างองิประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้เจ้าภาพ 

2. คณะท างานประเมินหลักฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence Based : EBIT)  ของหน่วยงานท าการ
ส ารวจภายใน (Internal survey) และให้ข้อเสนอ/โอกาสพัฒนาในการปรับปรุงกระบวนการ 

รอบ 9 เดือน 1. หน่วยงานประเมินตนเองเพื่อปรับปรงุและพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิานให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence Based) และจัดส่งหลักฐาน
อ้างองิประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้เจ้าภาพ 

2. คณะกรรมการกลางตรวจสอบแบบประเมนิตนเองของหนว่ยงาน ส่งผลการประเมินมายงั
หน่วยงานเจ้าภาพ 

รอบ 12 เดือน 1. หน่วยงานเจ้าภาพ (กองการเจ้าหน้าที่) ส่งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานหนว่ยงานในสงักัดกรมอนามัยเฉพาะหลักฐานเชงิประจักษ์ Evidence Based Integrity 
and Transparency Assessment: EBIT  ของแต่ละหน่วยงาน  

เอกสารสนับสนนุ :  1. แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เฉพาะ
หลักฐานเชงิประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: 
EBIT 

2.  ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหนว่ยงานในสังกัด      
กรมอนามยั เฉพาะหลักฐานเชงิประจักษ์ Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT  

รายละเอยีด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ระดับคุณธรรมและและความ
โปร่งใสการด าเนินงาน เฉพาะ
หลักฐานเชงิประจักษ์ (ภาพรวมของ
กรมอนามยั ประเมินโดย ส านักงาน 
ป.ป.ท.)  

คะแนน - 88.37 อยู่ระหว่าง
ประมวลผลจาก

ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

  
ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 
2. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด  นักทรัพยากรบคุคล  
    โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 
E-mail : ethics@anamai.mail.go.th 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด  นักทรัพยากรบคุคล  
   โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 
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บัญชีประเด็นค าถามตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-based Integrity &Transparency Assessment) 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

 ประเดน็ค าถาม คะแนน 
1 การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง                                      (รวม 25 คะแนน)  

EB1 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร  (5) 

  
1) มกีารประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจดัซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   (ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังวันเริ่มต้นปีงบประมาณของหน่วยงาน) หรอืไม่ 

2.5 

  

ค าอธิบาย แสดงหลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศ
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วัน 
ท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560)  

  

 
2)  มกีารเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกบัการจดัซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต่อไปนี้ หรอืไม่  

2.5 

   2.1 ชื่อโครงการ     (0.5)   
   2.2 งบประมาณ     (0.5)  
   2.3 ผู้ซื้อซอง         (0.5)  
   2.4 ผู้ยื่นซอง         (0.5)  
   2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก (0.5)  

 

ค าอธิบาย แสดงหลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่ง
ข้อมูลตามแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)  

 

EB2  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผา่นเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร  

(10) 

  1) มกีารประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ 
   กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่   

2 

  ค าอธิบาย แสดงหลักฐาน Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
  2) มกีารประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ 

   โครงการ หรอืไม่  
2 

  ค าอธิบาย แสดงหลักฐาน Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
  3) มกีารประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่  2 
  ค าอธิบาย แสดงหลักฐาน Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
  4) มกีารประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสทิธิไดร้ับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรอืไม่  2 
  ค าอธิบาย แสดงหลักฐาน Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
  5) มกีารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจดัจ้างและเหตุผลที่ใช้ 

   ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่  
2 

  ค าอธิบาย แสดงหลักฐาน Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
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EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (10) 

  1) มกีารจดัท ารายงานผลการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม ่ 2.5 
  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้   
           - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
           - รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   
  2) มกีารจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม ่ 2.5 
  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

  
3) มกีารวเิคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในลักษณะดังต่อไปนี้  
   หรือไม ่

 

    3.1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1.25 
  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์    

  
  3.2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2559 

1.25 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์    

  
4) มกีารปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงาน 
   การวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่ 

2.5 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
           - ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                               (รวม 5 คะแนน)   

EB4  การด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  (5) 

  
1) หนว่ยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม   
   ภารกิจหลกั หรือไม ่

2.5 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน    
           - คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน    

  
2) หนว่ยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม ่

2.5 

  
ค าอธิบาย  แสดงหลักฐานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐาน  
              การปฏิบัติงาน  

  

3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ                                                        (รวม 5 คะแนน)  
EB5  ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  (5)  

  

1) หนว่ยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลักที่มีความ 
  เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่  
   (เช่น มีเกณฑที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  มรีะบบการให้บริการออนไลน์  
   มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) 

1.5 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - เอกสารคู่มือ                                   - บัตรคิวการให้บริการ   

  

             - ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง      - เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
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2) หนว่ยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั อัตราค่าบริการ (ถ้ามี)  
    และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใชบ้ริการ หรอืใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชดัเจน  
    หรือไม ่

1.5 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน     - แนวทางการปฏิบัติงาน      - คู่มือการให้บริการ   
           - Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน   

  
3) หนว่ยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ 
   ในภารกิจหลกั หรอืไม ่

2 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่    
           - ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่    
4 การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก 

ของหน่วยงาน)                                                                       (รวม 15 คะแนน) 
 

EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  (15) 

  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการ 
   ปรับปรงุแก้ไขพัฒนาการปฏบิัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่

3 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - รายงานการประชุม    

  
         - รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ 
           ส่วนเสีย  

  

  
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ 
   ปฏิบัติราชการในภารกิจหลกั หรือไม ่

3 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - โครงการ                                       - รายงานการประชุม   
           - รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ - ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ   

  
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ 
   ราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

3 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - โครงการ                                       - รายงานการประชุม   
           - รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ - ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ   

  
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมตรวจสอบติดตามประเมนิผลโครงการหรือประเมินผลการ 
   ปรับปรงุแก้ไขพัฒนาการปฏบิัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่

3 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - รายงานประเมินผล           - รายงานติดตามผลการด าเนินงาน   
               - ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ    

  
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการปรับปรงุแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลกัอย่าง 
   ต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม ่

3 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - รายงานผลการด าเนนิงาน    

  

             - รายงานการประชุม  
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5 การเข้าถึงขอ้มลูตามภารกิจหลักของหน่วยงาน                                   (รวม 10 คะแนน)   

EB7  หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักตอ่ไปนี้ หรือไม ่ (10)  
  1) มีหนว่ยประชาสัมพันธ์ ณ ทีท่ าการของหน่วยงาน หรือไม่ 2 
  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - โครงสร้างหน่วยงาน              - แผนผังการปฏิบัติงาน         - ค าสั่งการปฏิบัติงาน   
  2) มขี้อมูลตามภารกิจหลกัตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม   

   (Social Media) หรอืไม ่
2 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน    
  3) มรีะบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center  

   โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัตหิรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการขอ้มูลตลอดเวลาท าการของ 
   หน่วยงาน หรือไม ่

2 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center    
               - บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน    
               - แผนผังการปฏิบัติงาน    
               - ค าสั่งการปฏิบัติงาน   
  4) มกีารเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรอืไม่  4 
        4.1 หนังสือพิมพ ์   
       4.2 วารสาร  
        4.3 จุลสาร   
        4.4 แผ่นพับ   
        4.5 โทรทัศน์   
        4.6 วิทย ุ   
        4.7 สื่อสังคม    
        4.8 อื่นๆ โปรดระบ ุ   
6 การตอบสนองข้อร้องเรียน                                                          (รวม 10 คะแนน)   

EB8  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนอย่างไร  (10)  
  1) มกีารก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรอ้งเรียนและการตอบสนองหรอืรายงานให้ผูร้้องเรียน 

   ทราบ หรือไม่ 
2 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน                 - แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน   
  2) มีการก าหนดช่องทางการรอ้งเรียน หรือไม ่ 2 
  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน               - แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน   
  3) หนว่ยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม ่ 2 
  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน              - แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน   
  4) มกีารเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรยีนจัดซื้อจดัจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ 

   แนวทางแก้ไข หรือไม ่
2 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน Print Screen รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

  

อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
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  5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ 

   แนวทางแก้ไขหรือไม ่
2 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป    
7 การต่อต้านการทุจริตในองคก์ร                                                     (รวม 30 คะแนน)   

EB9  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร (20) 
  1) มกีารประชุม/สัมมนา/ให้ความรู้ภายในองคก์รเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือประมวล 

   จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรอืไม่ 
4 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ 

           ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
  

           - ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ 
           ทับซ้อนหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

  

  2) มกีารปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปอ้งกนัผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่ 4 
  ค าอธิบาย แสดงหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  

  3) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
   ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม ่

4 

  ค าอธิบาย แสดงหลักฐานเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

  4) มรีายงานผลการปฏิบัตงิานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่ 4 
  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
               - รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    
               - บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
  5) มกีารน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุง 

   ระบบการท างาน หรอืไม ่
4 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
          - รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบตัิงานเพื่อ 

          ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  

          - บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
          ผลประโยชน์ทับซ้อน  

  

EB10  หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
อย่างไร 

(10) 

  1) มกีารรวมกลุม่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพือ่การบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ 5 
  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    

           - รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งกลุ่ม และ 
           ระเบียบ หรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม  

  

           - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม    
  2) กรณทีี่มีการรวมกลุ่มของเจา้หน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกลา่วมีกิจกรรมที่แสดง 

   ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม ่
5 

  ค าอธิบาย  แสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้    
           - ผลการด าเนินงานของกลุ่ม    
           - ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม    
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Function Based 
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 12. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม / Cluster กลุ่มการคลังและงบประมาณ - FIN 

หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

ค านิยาม - ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 2 ประเภทคือ  1) งบประมาณรายจ่ายภาพรวม และ 2) งบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติ ค.ร.ม. โดยประเมินการเบิกจ่าย 
ณ เดือนที่ 5 และ 10 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

- การค านวณรอ้ยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมภายหลงัวันที่ 30 มถิุนายน 2560 

- การให้คะแนน  พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม/รายจา่ยลงทุน ของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวา่งปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว
มาเป็นฐานในการค านวณ 

- กรณทีี่หน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้น าน้ าหนักไปรวมกับ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานเจ้าภาพ (กองคลัง) จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครฐัแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

รายการข้อมูล 1 A = ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม /รายจ่ายลงทุน 

รายการข้อมูล 2 B = วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม/รายจ่ายลงทุน ที่หน่วยงานได้รับ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด         (A / B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
เกณฑ์การประเมิน : 
     5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

  40 41 42 43 44 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

 29 30 31 32 33 
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     5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

0.6 77 78 79 80 81 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

0.4 67 68 69 70 71 

         หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้น าน้ าหนกัไปรวมกับงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 
มาตรการส าคัญที่ท าให้ตัวชีว้ดับรรลุผล :  

1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคลอ้งกับมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2560 ของกรมอนามยั 

2. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ 15 ของทกุเดอืนโดยรายงานผ่าน   
   ผู้บริหารของหน่วยงาน และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ผู้บรหิารของกรมอนามยั ติดตามผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในที่ประชุมกรมอนามยั  
    (ประชุมเดอืนละ 1 ครั้ง) 

 

Small Success : 
กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ผู้บริหาร 
กรมอนามยั/ 
กองคลัง 

- ก าหนดมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2560 

- ประชุมติดตามผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ      
ผ่านระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมใน
ที่ประชุมกรม
อนามัยทุกเดือน 

- ประชุมติดตามผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ             

ผ่านระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมในที่
ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน 

- ประชุมติดตามผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ             

ผ่านระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมในที่
ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน 

ทุกหนว่ยงาน
ในสังกัดกรม
อนามัย 

- หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.
2560 ของกรมอนามัย 

- หน่วยงานรายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ 15  
ของทุกเดือนโดยรายงานผ่าน
หัวหน้าหน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซต์หน่วยงาน 

- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

- หน่วยงานรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุกวันที่ 
15  ของทุกเดือน
โดยรายงานผ่าน
หัวหน้าหน่วยงาน 
และน าขึ้นเว็บไซต์
หน่วยงาน 

 
- เบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
52 

- หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุกวันที่ 
15  ของทุกเดือนโดย
รายงานผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซต์หน่วยงาน 

 
 
- เบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 73 

- หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุกวันที่ 
15  ของทุกเดือนโดย
รายงานผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซต์หน่วยงาน 

 
 
- เบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 96 
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วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานเจ้าภาพ (กองคลัง) ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน     ใน
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอยีดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 94.12 99.17 87.15 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 74.55 99.95 68.53 

 

ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ   โทรศัพท์ : 0-2590-4139  0-9056-2954 
       E-mail : Kesorn.s@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวฉัตรรัตน์  ต้นภูบาล โทรศัพท์ : 0-2590-4601 09-1715-6146 
       E-mail : Chattrarat.t@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มงบประมาณ กองคลัง  
โทรศัพท์ 0-2590-4601  
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ   โทรศัพท์ : 0-2590-4139  0-9056-2954 
       E-mail : Kesorn.s@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวนภาพร  รอดเมือง โทรศัพท์ : 0-2590-4136  
       E-mail : Napapron.r@anamai.mail.go.th 
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Innovation Based 
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภณัฑ์ หรือนวัตกรรม

ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างนอ้ย 1 เรื่อง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

10. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

กลุ่ม/Cluster กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวงั - KISS 
หน่วยงานรับการ
ประเมิน 

หน่วยงานในส่วนกลางทุกหน่วยงาน และหน่วยงานในส่วนภูมภิาคที่แสดงความประสงค์ ได้แก่ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่              ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี                  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น   
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ 

ตัวชี้วัดหลัก จ านวนงานวจิัย  หรือผลงานวิชาการ  หรือผลิตภัณฑ์  หรือนวตักรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานของกรมอนามัยมีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 

 ที่ด าเนินการ ในระหว่างปี พ.ศ.2558- 2560 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยหน่วยงาน 
ละ 1 เรื่องต่อป ี

ค านิยาม - งานวิจยั หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์หรือทดลองอยา่งเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ 
ตามระเบียบวธิกีารวจิัย โดยอาศัยเครื่องมอืหรอืวิธีการเพื่อใหค้้นพบข้อเท็จจริง หรือหลกัการ
ไปใช้ใน    การตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ  ทั้งงานวิจัยในระบบ NRMS และ
แหล่งทุนอื่น 

- ผลงานวิชาการ หมายถงึ ผลงานที่เกดิจากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล แล้วท าการสรุปและ
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน หรือผลจากการศึกษา ค้นควา้ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประมวลสรุปเป็นองค์ความรู้หรือชุดความรู้ในเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง 

- ผลิตภัณฑ์ หมายถึง องค์ความรู้หรือชุดความรู้ที่สร้างขึ้น เพือ่ประโยชน์ในการน าไปใชท้ี่
ตอบสนองตอ่วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมอนามัย  ใน 3 ประเภท ได้แก่  

       1. ผลิตภัณฑ์ชี้น าสู่สุขภาวะ(Policy and Management Product) เพื่อให้กรมอนามัย
มีนโยบายและมาตรการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบตัิ
และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

• นโยบาย (Policy) ยุทธศาสตร์(Strategy) 
• กฎหมาย (Law) (พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง ข้อบงัคบั ฯลฯ)  
• มาตรการ (Measures) มาตรฐาน (Standard) ชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit 

Package) 
      2. ผลิตภัณฑ์วิชาการและเทคโนโลย ี(Technical or Tool & Technology Product) 
เพื่อให้กรมอนามัยมีองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและบริบทของพื้นที่ ที่ภาคีเครือข่ายและประชาชน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการมีสุขภาพดี ได้แก่ 

• เครื่องมือ (Tool) เทคโนโลยี (Technology) รูปแบบ (Model) นวัตกรรม 
(Innovation) ที่ได้จากการวิจยัและพัฒนารูปแบบ (Research& Development) 

• องค์ความรู้ (Knowledge) ชดุความรู้ (Knowledge series)เอกสารหรือบทความ
ทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล/ความรู้ 
(Synthesis of information/ knowledge) รวมถึงผลการส ารวจ(Survey 
results) และผลการประเมิน (Evaluation results) 

• คู่มือ(Manual) แนวทาง/แนวทางปฏิบัติ (Guidelines)  หลักสตูร (The course)   
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     3. ผลิตภณัฑ์อ้างอิงและประเมินผล(Reference & Evaluation Product) เพื่อที่กรม
อนามัยจะเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมลูและสถานการณ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่  

• ฐานข้อมูลวิชาการ (Academic databases) 
• ฐานข้อมูลเพือ่การอ้างอิง (Database for reference) 
• ฐานข้อมูลเชงิระบาดวิทยา (Relational database/epidemiology) 

- นวัตกรรม หมายถึง การประดษิฐ์คิดค้น ท าสิ่งต่างๆ ดว้ยกระบวนการ/วิธีการใหม่ๆ  อาจเปน็
การใช้เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเห็นผลเป็น
ที่ประจกัษ์ จงึเป็นได้ทั้ง Product innovation, Process innovation และ Management 
innovation  

- น าไปใช้ประโยชน์ คือ งานวิจยั หรือผลงานวชิาการ หรือผลติภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่
หน่วยงานได้จัดท าโดยผ่านการเห็นชอบจาก Cluster ที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรอืผ่าน Health & 
Environmental Health Committee และด าเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถแสดง
ข้อมูลเชิงประจกัษใ์นการใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น จ านวนการDownload ไปใช้งาน และการ
น าไปต่อยอดเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงงาน ฯลฯ 

 
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานสง่รายงานการประเมินตนเอง และสรุปบทเรียน Small Success (special report) 

ในระบบศูนย์ตดิตามผลการปฏิบัติการ(DOC) กรมอนามยั ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 
เดือนหลัง 

2. น าผลงานวจิยั หรือผลงานวชิาการ  หรือนวัตกรรมแนบหลกัฐานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. น าผลงานวจิยั หรือผลงานวชิาการ  หรือนวัตกรรมแนบหลกัฐานขึ้นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ

เพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution)  
http://203.157.65.18/doh_info/web/  

แหล่งข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนี้ 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน :  
      1. กรณีงานวิจัย 
        พิจารณาจากความก้าวหน้าและคุณภาพของการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังนี ้
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

ขั้นตอน รายละเอยีดการประเมิน คะแนน 
1 จัดท าแผนปฏิบัติงานวิจยั และโครงการวิจยัอย่างมีคุณภาพตามแนวทางระบบบริหาร

งานวิจัยแห่งชาติ หรือข้อก าหนดตามแหล่งทุนนั้นๆ 
1 

2 ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถ้วนของแผนปฏิบัติงานวิจัยใน ระบบบริหารงานวิจัยทกุ
แหล่งทุนโดยผูป้ระสานหน่วยงานย่อย/ผู้ประสานหน่วยงานกลาง 

2 

3 ด าเนินงานตามแผนการวิจัย และรายงานความก้าวหน้าในระบบบริหารงานวิจัยตามแหล่ง
ทุนที่ไดร้ับการสนับสนุน  

2 

 
 

http://203.157.65.18/doh_info/web/
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5 เดือนหลัง (มนีาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
ขั้นตอน รายละเอยีดการประเมิน คะแนน 

4 วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย  และสรุปรายผลการด าเนินงานโครงการวิจัย 3 
5 โครงการผ่านการประเมินในระดับดีมาก(ร้อยละ80) ก่อนการเผยแพร่ตามแบบฟอร์มที่

ก าหนด และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
5.1 ตีพิมพ์วารสาร (ระบุชื่อวารสาร) 
5.2 น าเสนอในเวทีประชุมวิชาการ (โปรดระบุ) 
5.3 น าผลงานวชิาการไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ  การใช้ประโยชน์ในพื้นที่  
และการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

2 

      
  เงื่อนไข : 

1. โครงการวิจัยผ่านการประเมินก่อนการเผยแพร่ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการหน่วยงานและผู้อ านวยการหน่วยงานลงนามรับรองในแบบฟอรม์เกณฑ์การพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่ 

2. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ในกรณทีี่งานวิจัยอ้างองิจากระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(NRMS)ให้มกีาร
รายงานงบประมาณที่ไดใ้ช้ไปทัง้สิ้น  ร้อยละความก้าวหน้า วันที่รายงานความก้าวหน้า สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติม  หรือตามข้อก าหนดของแหล่งทุนอื่น ๆ 

 
 
มาตรการส าคัญ(PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : กรณีงานวิจัย 
     (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P : ประสานความร่วมมือ ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เครือข่ายองค์กรบรหิารงานวจิัยแห่งชาติ  
     สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางด้านวิชาการ และหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนวิจัยมีแนวทางในความร่วมมือระดับ 
     กระทรวงฯ, กรม, ส านัก, กอง, ศูนยอ์นามยั และจังหวัดในการผลักดันงานวิจัย 
I :  จัดหา ติดตอ่ทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนวจิัยมุ่งเป้า ทุนวิจัยพื้นฐาน ทุนจากเครือข่ายทีส่นับสนุนทั่วประเทศ และ

ต่างประเทศ เช่น วช. สวรส. สสส. สปสช. และ WHO เป็นต้น 
R : ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานวิจัย โดย Cluster  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะอนุกรรมการ

พัฒนางานวิจัย และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามยั โดยมีการติดตามในทกุเดือน 
A : ชี้แจง แนะน า ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศของการด าเนินการวิจัย เช่นจัดให้มี

ช่องทาง    การสื่อสาร การให้ขอ้มูลแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาด้านงานวจิัย และ
จัดพี่เลี้ยงช่วยดแูลสนับสนุน เสนอแนะแก่นักวจิัยมือใหม่  และชี้แจงกับแหล่งทุนต่างๆในการของบประมาณด าเนิน
งานวิจัย 

B : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม้ีความความช านาญและเชี่ยวชาญมากขึ้น พัฒนานักวิจัยมือใหม่ให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานวจิัย ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  พัฒนาCluster ใหส้ามารถผลักดัน ขับเคลื่อนงานวิจัยได้อย่างมีคณุภาพ 
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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Small Success : กรณงีานวิจัย 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง/
หน่วยงาน
ส่วน
ภูมิภาค 

1. ประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัย 
กรมอนามยั 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 ชี้แจง
งบประมาณการวิจัยให้
นักวิจัย, หน่วย
ตรวจสอบภายในและ
เจ้าหน้าที่การเงนิ 

3. ให้ค าแนะน าในการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
งานวิจัย การรายงาน
ผลการด าเนินงานและ
งบประมาณรายไตร
มาสในระบบ NRMS 

4. ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 
1 โครงการวจิัย 2560 
ในระบบ NRMS(แหล่ง
ทุนอื่นๆ ให้รายงาน
ตามข้อก าหนดแหล่ง
ทุน) 

1. ประชุมคณะอนุกรรม 
การวจิัยกรมอนามัย 
2. ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การ
วิจัย กรมอนามยั และ
จัดเวทีให้คณะ 
อนุกรรมการวิจัยได้
ติดตามให้ข้อชี้แนะ
แก้ปัญหาการ
ด าเนินงานวจิัย 

3. ให้ค าแนะน าการ
ด าเนินการวิจัยให้
เป็นไปตามแผนบูรณา
การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา ตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี

4. ตรวจเยี่ยมพืน้ที่วิจัย 
แก้ปัญหา ให้
ค าปรึกษาแก่นักวิจัย 

5. ตดิตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 
2 โครงการวจิัย 2560 
ในระบบ NRMS 
(แหล่งทุนอื่นๆ ให้
รายงานตาม
ข้อก าหนดแหลง่ทุน) 

1. ประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัย
กรมอนามยั 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท าโครงร่างการ
วิจัย ส าหรับของบปี 
2562 และงบวิจัยมุ่ง
เป้า2561 และจดัเวที
ให้คณะอนุกรรมการ
วิจัยได้ตดิตามให้ข้อ
ชี้แนะแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานวจิัย 

3.ตดิตามการด าเนินงาน
วิจัย พร้อมช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา 

4.พัฒนานกัวิจยัร่วมกับ
ศูนย์การเรียนรู้ทางการ
วิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการวจิัย
แห่งชาติ (วช.) 

5.ตดิตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 
3 โครงการวจิัย 2560 
ในระบบ NRMS 
(แหล่งทุนอื่นๆ ให้
รายงานตามข้อก าหนด
แหล่งทุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุม
คณะอนุกรรมการ
วิจัย กรมอนามยั 

2. น าผลงานวิจยั
น าเสนอในเวที
ประชุมระดับ
หน่วยงาน/ระดบัชาติ 
และตีพิมพ์ลง
วารสารวิชาการ 

3. น าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในการ
อ้างองิทางวิชาการ 
การใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่และการใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย 

4. ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายรายไตรมาส 
ที่ 4 โครงการวิจัย 
2560 ในระบบ 
NRMS (แหล่งทนุ
อื่นๆ ใหร้ายงานตาม
ข้อก าหนดแหลง่ทุน) 
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2. กรณผีลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 
      พิจารณาจากความก้าวหนา้และคุณภาพของการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังนี ้
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

ขั้นตอน รายละเอยีดการประเมิน คะแนน 
1 มีโครงการผลิต/พัฒนาผลงานวชิาการ หรือผลติภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ

นโยบายกระทรวง/กรม พร้อมปฏิทินการด าเนนิกิจกรรมโดยผ่านความเห็นชอบของ 
Cluster และ/หรือผ่าน Health & Environmental Health Committee 

     1 

2 มีการด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินกิจกรรมที่ก าหนด 2 
3 จัดกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้ (ผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม) และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที LIKE Talk Award และ/หรือเวทีน าเสนอผลงานการจัดการ
ความรู้ของกรมอนามัย   

2 

     
5 เดือนหลัง (มนีาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

ขั้นตอน รายละเอยีดการประเมิน คะแนน 
4 - ประเมินผลด าเนินงาน/การใชง้านผลงานวิชาการ หรือผลิตภณัฑ์ หรือนวัตกรรม ที่ผลิต/

พัฒนา และแสดงขอ้มูลเชิงประจักษใ์นการใชป้ระโยชน์ได้จรงิ  
- ประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ต่อยอด 

3 

5 สรุปถอดบทเรียนการด าเนินงาน  และมีการรายงานผลในระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) 

2 

                    
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : กรณีเป็นผลงานวิชาการ หรือผลิตภณัฑ์ หรือนวัตกรรม 
     (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity) 
      หุ้นส่วน งบ/การลงทุน การควบคุม สร้างสื่อสาธารณะที่เข้าถึงง่าย เสริมสร้างศักยภาพ 
P :  ประสานความร่วมมือกับทีมแกนน าการจัดการความรูข้องแต่ละ Cluster และ Function 
I  :  เสริมสร้างแรงจงูใจบุคลากรกรมอนามยัผ่านเวทีประกวด “เรื่องเล่า เรา้พลัง สร้างสรรค์กรมอนามัย”(LIKE Talk 

Award) 
R : 1)  ติดตาม ก ากับ สนับสนนุการด าเนินงานจัดการความรูข้องหน่วยงานกรมอนามัยโดยคณะอนุกรรมบริหารจัดการ

ความรู้ กรมอนามัย 
     2) ประสานการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมของ Cluster และ Function 

ผ่านการก ากับกิจกรรมตามตวัชีว้ัดที่ 15 (กรณีเป็นผลงานวิชาการ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม) 
A :  1)  เสริมสร้างบรรยากาศและสร้างกระแสการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที LIKE Talk 

Award, เวทีน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ของกรมอนามัย, Social Media 
       2)  เผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ในรูปแบบ P&E Distribution’s และ อพัโหลดผลงานการจัดการความรู้ดีเด่นผ่านสื่อ

ออนไลน์  
B :   1)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามยัให้เป็นนักจดัการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม สนับสนุนการด าเนินงานตาม

ประเด็นยทุธศาสตร์และภารกิจกรมอนามยั 
      2)  พัฒนา Note taker เพื่อเพิ่มพูนทักษะการถอดบทเรยีน และการเขยีนประเด็นส าคญั (High light ของ

กระบวนการจดัการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม)  
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Small Success : กรณีเป็นผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง/
หน่วยงาน
ส่วน
ภูมิภาค 

1. จดัท าโครงการผลิต/
พัฒนาผลงานวิชาการ 
หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบายกระทรวง/
กรม พร้อมปฏทิินการ
ด าเนินกิจกรรมโดย
ผ่านความเห็นชอบของ
Cluster และ/หรือผ่าน 
Health & 
Environmental 
Health Committee  

2. มกีารด าเนินงานตาม
ปฏิทินการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนด 

3. เข้ารว่มประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา 
Note taker ของ
หน่วยงานเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการถอดบทเรียน 
และการเขียนประเด็น
ส าคัญ (High light 
ของกระบวนการ
จัดการความรู้สูก่าร
สร้างนวัตกรรม) 

4. ส่งผลงานเขา้ร่วม
ประกวดในเวที LIKE 
Talk Award  

5. เข้ารว่มประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ถอด
บทเรียน Product 
Champion สู่การ
สร้างนวัตกรรม” 
Product Champion   
(ล าดับที่ 1-4)  

 
 
 
 
 

1. มกีารด าเนินงานการ
จัดการความรูข้อง
หน่วยงานตามปฏิทิน
กิจกรรมที่ก าหนด 

2. ส่งผลงานเขา้ร่วม
ประกวดในเวที LIKE 
Talk Award  

3. รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน/การใช้
งานผลงานวิชาการ 
หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรม  ที่ผลิต/
พัฒนา 

4. เข้ารว่มประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ถอด
บทเรียน Product 
Champion สู่การ
สร้างนวัตกรรม”  
Product Champion   
(ล าดับที่ 5-7 และ 8-
10)  

1. ส่งผลงานเขา้ร่วม
ประกวดในเวที LIKE 
Talk Award 

2. รายงานผลการ
ด าเนินงาน/การใช้งาน
ผลงานวิชาการ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรม   ที่ผลิต/
พัฒนา และแสดง
ข้อมูลเชิงประจกัษใ์น
การใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

3. รายงานผลการ
ประเมินความ
สอดคล้องของกจิกรรม
การจดัการความรู้ (เช่น 
การจดัท าชุดความรู้) 
กับนโยบาย ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพเพื่อการพัฒนา
ต่อยอด 

 

1. ส่งผลงานเขา้ร่วม
ประกวดในเวที LIKE 
Talk Award  

2. เผยแพร่องค์ความรู้ 
(ผลงานวิชาการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรม) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เวทีน าเสนอผลงาน
การจดัการความรู้
ของ กรมอนามยั 
(การประชุมวิชาการ
กรมอนามยั ประจ าปี 
2560) 

3. สรุปถอดบทเรียน
การด าเนินงานการ
จัดการความรู้สู่
นวัตกรรมในภาพรวม
ของหน่วยงาน 

4. รายงานผลในระบบ
ศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC),      
เว็บไซด์ของ
หน่วยงาน และ P&E 
Distribution 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานสง่รายงานการประเมินตนเอง และสรุปบทเรียน Small Success (special report) ในระบบศูนย์

ติดตามผลการปฏิบัติการ(DOC) กรมอนามยั ในรอบ 5 เดอืนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง 
2. น าผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ  หรือนวัตกรรมแนบหลักฐานขึ้นเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
3. น าผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ  หรือนวัตกรรมแนบหลักฐานขึ้นเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution) http://203.157.65.18/doh_info/web/ 
 
ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายชัยพร  พรหมสิงห ์       ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   โทร. 02-5904160 
2. นางสาวสมพร   อิทธิเดชพงศ์  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ     โทร. 02-5904596 
3. นางสาวพรรณธิภา  ศรีชนะ      ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณว ุฒิ   โทร. 02-5904596 
4. นายไพรชล  ตันอุด           กลุ่มพัฒนาวิชาการงานวิจัย        โทร. 02-5904153 
5. นางสาวสุพรรณิการ์  บุษราคัม   กลุ่มพัฒนาวิชาการงานวจิัย        โทร. 02-5904153 
6. นางสาวชนกพร  แสนสุด          กลุ่มพัฒนาการจัดการความรู ้       โทร. 02-5904596 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
 

ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้รับผิดชอบรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://203.157.65.18/doh_info/web/
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Function Based 
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับส านัก/ กองวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 11. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
10. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) 

กลุ่ม/ Cluster กลุ่มข้อมูล การจัดการความู้ และการเฝ้าระวัง - KISS  

หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านัก/ กองวิชาการ ได้แก่    ส านักส่งเสริมสขุภาพ   ส านักโภชนาการ   
ส านักทันตสาธารณสุข   ส านกัอนามัยการเจรญิพันธุ์  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ   ส านักอนามัยผู้สูงอายุ   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม            
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   

ค านิยาม - การเฝ้าระวัง  หมายถึง การด าเนินงานที่เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยการก าหนดและรวบรวมข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง น าเอาข้อมูล
เหล่านั้นมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้รู้ข้อจ ากัด วิเคราะห์ความหมายและสังเคราะห์
เป็นข้อความรู้ที่จะน าไปสูการปรับปรุงการด าเนินงานทางสาธารณสุข เช่น การส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคหรือภัยอันตรายอย่างรวดเร็วทันตอ่เหตกุารณ์ (อ้างอิงจาก
หนังสือระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

- ระบบและการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  หมายถึงระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (A2 I M) ประกอบด้วย  

      A ตัวแรกคือ Assessment (การประเมิน) ด้วยการสืบค้น (Investigate) เพื่อหาข้อมูล 
หลักฐาน สาเหตุ  การวินิจฉัย (Diagnosis) สถานะหรือสภาวะของบุคคล ชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการแบ่งกลุ่ม (Classify) 3 กลุ่ม กลุ่มปกติ (Normal) กลุ่มเสี่ยง (Risk) กลุ่ม
ป่วย (Ill) และก าหนดหรือหามาตรการดูแลรักษาโดยแบ่งสถานะของบุคคล ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
      A ตัวที่สอง คือ Advocacy (การเป็นปากเป็นเสียง) คือการที่จะต้องตีฆ้องร้องป่าว เป็น
ปากเป็นเสียงให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจให้ใครต่อใครเข้ามาให้ความร่วมมือ เพราะเรื่องสุขภาพจะ
ให้กระทรวงสาธารณสุขท างานเพียงกระทรวงเดียวคงไม่ส าเร็จ  จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือ
จากหลายๆ ส่วน มาเป็นหุ้นส่วน  ร่วมมือกัน  
      I คือ Intervention (ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) หมายถึง การ
น าองค์ความรู้  เครื่องมือ และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ขับเคลื่อนให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้การพัฒนาให้เป็นโยบายสาธารณะ
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ 
      M คือ Management and Governance หมายถึง การบริหารและการอภิบาล
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับต่างๆ คือ 

- ระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาชี้น านโยบายและออกกฎหมายโดย
ร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละภาคส่วน  (Accountability) 

- ระดับจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการให้เกิดรูปแบบบริการและมาตรฐานที่เหมาะสม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
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- ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  หมายถึง รายการ
ตัวชี้วัดที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ คัดกรอง คัดเลือก จากส านัก/ 
กองวิชาการ  6 Cluster   คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรม
อนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 30 ตัวชี้วัด ตามเอกสารที่แนบ 

กลุ่มเป้าหมาย ส านัก/ กองวิชาการ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการเฝา้ระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานส านกั/ กองวิชาการ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการเฝ้าระวังฯ รายงานข้อมูลตามขั้นตอน
การด าเนินงาน ให้กองแผนงาน  

แหล่งข้อมูล หน่วยงานส านัก/ กองวิชาการ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการเฝ้าระวังฯ 
รายการข้อมูล 1 เอกสาร หลักฐาน ความส าเร็จตามขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาประเมินผล - ประเมินผลตามความถี่ของตัวชี้วัด ราย 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดือน 12เดือน 

- กรมอนามยัประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
  รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
  รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน :  
 
 กรณีตัวชี้วัดเชิงขั้นตอน ส าหรับตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่มีรอบจัดเก็บข้อมูลราย 1 และ 3 เดือน 

ระดับขั้นความส าเร็จ 
รอบการประเมิน  / คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก คะแนน 5 เดือนหลัง คะแนน 

ขั้นตอนที่  1 / 0.5   
ขั้นตอนที่  2 / 1 / 0.5 
ขั้นตอนที่  3 / 0.5 / 0.5 
ขั้นตอนที่  4 / 1 / 1.5 
ขั้นตอนที่  5 / 1 / 1 
ขั้นตอนที่  6 / 1 / 1.5 
คะแนนรวม  5 คะแนน  5 คะแนน 

 
 
 กรณีตัวชี้วัดเชิงขั้นตอน ส าหรับตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่มีรอบจัดเก็บข้อมูลราย 6 เดือนและ 1 ปี 

ระดับขั้นความส าเร็จ 
รอบการประเมิน  / คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก คะแนน 5 เดือนหลัง คะแนน 

ขั้นตอนที่  1 / 1   
ขั้นตอนที่  2 / 1 / 0.5 
ขั้นตอนที่  3 / 1 / 0.5 
ขั้นตอนที่  4   / 1.5 
ขั้นตอนที่  5   / 1 
ขั้นตอนที่  6 / 2 / 1.5 
คะแนนรวม  5 คะแนน  5 คะแนน 
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ขั้นตอน  แนวทางการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบทบาท

หน้าที่ของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 2  จัดท ารายละเอียด (Template) รายการข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อม ข้อมูลให้ครบถ้วน  

 จัดท าแผนการด าเนินงาน การเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน ที่ครอบคลุมการส ารวจ จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดระดับ
กิจกรรม และระยะเวลาในระดับสัปดาห์ โดยติดต่อประสานงานศูนย์อนามัย และฝ่ายเลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) และข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีตามรายการตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ส ารวจ จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ตามระยะเวลาและรายละเอียดที่
จัดท าไว้ในขั้นตอนที่ 2 (ยกเว้นข้อมูลที่มีการรายงานในระบบ Health Data Center กระทรวง
สาธารณสุข) 

ขั้นตอนที่ 5 น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 3 มา วิเคราะห์ ประเมิน สถานะหรือสภาวะของบุคคล ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ตามบทบาทหน้าที่หน่วยงานในระดับเขตสุขภาพ โดยแบ่งกลุ่ม (Classify) ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มปกติ (Normal) มีสถานะสุขภาพของบุคคลหรือสภาวะของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ปกติ
ยังไม่พบความเสี่ยงต่างๆ 

2. กลุ่มเสี่ยง (Risk) ตรวจพบความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทั้งรายบุคคล 
(Individual) หรือเป็นกลุ่ม (Community, Population) หรือพบแนวโน้ม (Trend )  ที่จะ
เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

3. กลุ่มป่วย (Ill) เป็นบุคคลที่เจ็บป่วย, เกิดโรค หรือชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพอันตราย
ชัดเจน 

 สรุปรายงานผลและแสดงถึ งปฏิบั ติการส่ งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้ด าเนินการ ให้กับคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัยทุกศูนย์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 
 

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P : สร้างเครอืขา่ยการเฝ้าระวังฯ (Surveillance Networking) ระดับหน่วยงานส านัก กอง ศูนย์ และผลักดัน ให้เกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
I : พัฒนาระบบการส ารวจขอ้มลูที่จ าเป็นในการเฝ้าระวงั โดยใช้งบประมาณเชงิบูรณาการทั้งจากหน่วยงาน   กรม

อนามัยและหน่วยงานภายนอก 
R : ติดตามก ากับการรายงานผลการเฝ้าระวังฯ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการประจ าเดือน 
A : สะท้อนกลบัข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบจากการแปลผลผลการเฝ้าระวังฯ แต่ละตัวชี้วัด กับส านัก กอง ศูนย์  
B : เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ สนับสุนนองค์ความรู้ ด้านการเฝ้าระวังแก่ผู้ปฏิบัติงานเฝา้ระวัง 
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Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

คณะอนุกรรมการ
เฝ้าระวัง 

1. มีการรายงานผลและ
แสดงถึงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่มี
ความถี่ราย 1 และ3 
เดือน ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ 

1. มีการรายงานผล
และแสดงถึง
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่
มีความถี่ราย 1, 3 
และ6 เดือน ให้
คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 

1. มีการรายงานผลและ
แสดงถึงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่มี
ความถี่ราย 1, 3 และ
6 เดือน ให้
คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 

1. มีการรายงานผลและ
แสดงถึงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ครบทุก
ตัวชี้วัด ให้
คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 

หน่วยงานส านัก/ 
กองวิชาการ 

1. มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานการเฝ้าฯ 
อย่างชัดเจน  

2. จัดท ารายละเอียด 
(Template) รายการ
ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังฯ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน การเฝ้าระวัง
ในระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงาน ที่
ครอบคลุมการส ารวจ 
จัดเก็บ รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
รายละเอียดระดับ
กิจกรรม และระยะเวลา
ในระดับสัปดาห์ 

4. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) และข้อมูล
ย้อนหลังตามรายการ
ตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. มีข้อมูลและรายงานผล
การวิเคราะห ์รวมทั้ง
แสดงถึงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ของตัวชี้วัดที่
หน่วยงานรับผิดชอบตาม
ความถี่ 1 และ3 เดือน ให้ 
Cluster ที่เกี่ยวข้อง และ 
คณะอนุกรรมการเฝ้า
ระวัง 

1. มีข้อมูลและรายงาน
ผลการวิเคราะห ์
รวมทั้งแสดงถึง
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ของ
ตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบตาม
ความถี่ 1, 3 และ 6 
เดือน ให้ Cluster ที่
เกี่ยวข้อง และ 
คณะอนุกรรมการ 
เฝ้าระวัง  

2. รายงานการถอด
บทเรียน ที่สามารถ
น าไปปรับปรุงเทคนิค
การท างาน 

1. มีข้อมูลและรายงาน
ผลการวิเคราะห ์
รวมทั้งแสดงถึง
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ของ
ตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบตามความถี่ 
1, 3 และ 6 เดือน ให้ 
Cluster ที่เกี่ยวข้อง 
และคณะอนุกรรมการ
เฝ้าระวัง  

 

1. มีข้อมูลและรายงาน
ผลการวิเคราะห ์
รวมทั้งแสดงถึง
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ของตัวชี้วัด
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามความถี ่1, 3 และ 
6 เดือน ให้ Cluster ที่
เกี่ยวข้อง และ 
คณะอนุกรรมการเฝ้า
ระวัง  

2. รายงานการถอด
บทเรียน ที่สามารถ
น าไปปรับปรุงเทคนิค
การท างาน  
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วิธีการประเมินผล 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 - มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 2 - มีเอกสารรายละเอียด (Template) รายการข้อมูลตัวชี้วัด 
- มีแผนการด าเนินงาน การเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานมี

ความชัดเจน ถูกต้องตามที่ระบุไว้ตามแนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 - มีเอกสารข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) และข้อมูลย้อนหลัง   
ขั้นตอนที่ 4 - มีข้อมูลตัวชี้วัดที่ต้องส ารวจ จัดเก็บ ตรงตามความถี่ที่ต้องจัดเก็บในระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัด 

- มีรายงานการวิเคราะห์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่ได้จากระบบ 
Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นตอนที่ 5 - มีรายงานผลและแสดงถึงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการในระดับเขตสุขภาพและจังหวัด ตามความถี่ของแต่ละตัวชี้วัด 

ขั้นตอนที่ 6 - มีรายงานผลการถอดบทเรียนที่มีสาระส าคัญ ได้แก่ แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ฯลฯ 
รายละเอยีดข้อมูล
พื้นฐาน : 

เป็นตัวชี้วัดใหม่ เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1. นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กลุ        ผู้ทรงคุณวฒุิกรมอนามยั  
    โทรศัพท์  :                            E-mail :  
2. นายสืบพงษ์  ไชยพรรค                 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
    โทรศัพท์   : 02-5904317              E-mail  : seubpong.s@anamai.mail.go.th 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นายธวัชชัย บุญเกิด                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 4301  โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918177    E-mail : tawatchai.b@anamai.mail.go.th 
2. นางนุชนารถ รักประเสริฐ             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 4286  โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918177    E-mail : nuchanard.r@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กองแผนงาน กรมอนามัย 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นายธวัชชัย บุญเกิด              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904301 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918177  E-mail : tawatchai.b@anamai.mail.go.th 
2. นางนุชนารถ รักประเสริฐ           นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-59042 โทรศัพท์มอืถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918177  E-mail : nuchanard.r@anamai.mail.go.th 
 

  

mailto:nuchanard.r@anamai.mail.go.th
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สรุปรายงานตัวชี้วัดเฝ้าระวงัการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ รายการตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ความถี ่ Cluster ผู้รับผิดชอบ 
1 อัตราส่วนการตายมารดา ทุก 1 ป ี สตรีและเด็กปฐมวัย สส. 

2 จ านวนมารดาตาย ทุก 1 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สส. 

3 ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนกิน
นมแม่อย่างเดียว 

ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สส. 

4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ไดร้ับการตรวจวัด
สายตา 

ทุก 6 เดือน วัยเรยีน สส. 

5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตา
ผิดปกต ิ

ทุก 6 เดือน วัยเรยีน สส. 

6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ 

ทุก 6 เดือน วัยเรยีน สส. 

7 ร้อยละเดก็อาย ุ9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 

ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สพด. 

8 ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ ภายใน 30 วัน 

ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สพด. 

9 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก และกรดโฟลกิ 

ทุก 1 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สภ. 

10 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ า
เสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง 

ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สภ. 

11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สภ. 

12 ส่วนสูงเฉลี่ยของเดก็อายุ 5 ป ี ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สภ. 

13 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สภ. 

14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สภ. 

15 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน 

ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สภ. 

16 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ทุก 6 เดือน วัยเรยีน สภ. 

17 ส่วนสูงเฉลี่ยของเดก็อายุ 12 ป ี ทุก 6 เดือน วัยเรยีน สภ. 

18 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน 

ทุก 6 เดือน วัยเรยีน สภ. 

19 ร้อยละของวัยรุน่อายุ 15-18 ป ีสูงดีสมส่วน ทุก 6 เดือน วัยรุ่น สภ. 

20 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสรมิ
ธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง 

ทุก 6 เดือน วัยเรยีน สภ. 

21 ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกต ิ

ทุก 1 ป ี วัยท างาน สภ. 

22 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผ ุ ทุก 1 ป ี วัยเรยีน สท. 
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ล าดับ รายการตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ความถี ่ Cluster ผู้รับผิดชอบ 
23 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ 20 ซี่และ 4 คู่สบ ทุก 1 ป ี สูงอาย ุ สท. 

24 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป ี ทุก 3 เดือน วัยเรยีน สอพ. 

25 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ป ี ทุก 1 เดือน วัยรุ่น สอพ. 

26 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี ทุก 1 เดือน วัยรุ่น สอพ. 

27 
 

ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ทุก 1 ป ี สูงอาย ุ สอส. 

28 จ านวนต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอ้มชุมชน 

ทุก 1 ป ี สิ่งแวดล้อม สอล. 

29 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุข สงักัด
กระทรวงสาธารณสุข มกีารจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

สิ่งแวดล้อม สอล. 

30 ร้อยละของแหลง่น้ าบริโภคต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค กรมอนามัย 

ทุก 1 ป ีและ 
ประเมินรอบ 6 
และ 12 เดือน 

สิ่งแวดล้อม สอน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

Innovation Based  
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนบัสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถสูง 

(High Performance Organization : HPO) ตามแนวทาง PMQA 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มสีมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 11. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 

12. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม / Cluster - 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

ค านิยาม - องคก์รที่มีสมรรถนะสูง หมายถึง องค์กรที่มีขดีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง       
เป็นองค์กรนวัตกรรม มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) Vision + Role Model : ผู้น าและผู้บริหาร ตอ้งน าอย่างมีวิสยัทัศน์ มุ่งเน้น

ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานไปในทิศทางเดยีวกัน (Strategic Focus and 
Alignment) กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั
บุคลากรตามค่านิยมองค์การ และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม  

2) Balanced Stakeholders : สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และ
สร้างความพงึพอใจ และความเชื่อมั่นใหก้ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ ได้
อย่างเหนือความคาดหมาย สมดุล เป็นธรรม 

3) Governance : ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นอิสระ เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้
ตรวจสอบได้ และมีระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นมาตรฐานสากล 

4) Professional+ Engagement : บุคลากรมีความส านึกรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ
ท างานให้บรรลเุป้าหมาย มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ (innovator, 
searcher, researcher) มีวัฒนธรรมในการเรยีนรู้  

5) Operations Focus : มวีิธีการในการออกแบบ การบริหารจัดการ และปรับปรุง
กระบวนการท างานที่ส าคัญอยา่งต่อเนือ่ง เพื่อลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และ
สร้างให้เกดิผลผลิต การบรกิาร และนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการท างาน 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทุกหนว่ยงานสง่รายงานการประเมินตนเองในระบบ DOC น าหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
รายการข้อมูล - 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมิน :  
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)  และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
        พิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน แต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ รายละเอียดการประเมิน คะแนน 
1 - ผู้บริหารและทีมน า ได้ด าเนนิการพัฒนาองค์การ/หน่วยงานโดยมุ่งเน้นการแปลง

ยุทธศาสตร์สู่ด าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกัน และมีการก ากับติดตามความส าเร็จ / 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  รวมถึงมีการทบทวน/ปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  (หมวด 1 และ 2) 

1 

2 ด าเนินการระดับที่ 1 และ  
- มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมีการ

ประเมินความพึงพอใจ /ความไม่พึงพอใจและจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (หมวด 3) 

2 

3 ด าเนินการระดับที่ 1-2  และ  
- แสดงถึงข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ที่จ าเป็น(critical Knowledge) ตามภารกจิหลัก/ส าคัญ

ขององค์การ/หน่วยงาน ที่สร้าง/รวบรวมและน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพือ่พร้อมใช้
ประโยชน์ รวมทัง้เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย 
(ระบบ (KISS) : P&E Distribution) รวมถึง มีกระบวนการด าเนินงาน / มีตวัอย่างที่ชัดเจน
ในการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (หมวด 4)  

[ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ประโยชน์ คือ ระบบของการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล 
โดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการ เพื่อให้ได้สารสนเทศและองค์
ความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  และหรือช่วยในการตรวจสอบ  การ
ควบคุม การตัดสินใจ และการบริหารงานของผู้บริหารขององค์กรวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
หมายถึง การสร้าง/สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์การ ทั้งใน
ระดับ บุคคล กลุ่มงาน และองค์การ/หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมี “นิสัยใฝ่รู้” หรือ “รักการ
เรียนรู้” มีการพัฒนาตนเองให้รู้จักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ    
ที่ท้าทาย โดยประยุกต์เอาความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาพัฒนาในงานได้อย่างสร้างสรรค์] 

3 

4 ด าเนินการระดับที่ 1-3  และ  
- มีกระบวนการด าเนินงาน / มีตัวอย่างที่ชัดเจนในการจัดระบบบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน
และก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ/หน่วยงาน (หมวด  5) และมีวิธีการในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อการสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบรรลุ
พันธกิจขององคก์าร/หน่วยงาน  และหรือมีการปรับปรุงผลการด าเนินการอยา่งต่อเนือ่ง  
(หมวด  6) 

4 

5 ด าเนินการระดับที่ 1-4  และ  
- ผลการด าเนินงานสามารถแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ และมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จระดับ

กรมในการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล เช่น รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ราย
หมวด ,รางวัลบริการหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ  

   

5 

หมายเหตุ การผ่านเกณฑ์ในแต่ละข้อ หน่วยงานจะต้องมกีารด าเนินงานที่ครบถ้วนตาม ADLI และ R  
             ซึ่งมีเกณฑ์น้ าหนัก ดงันี้  A= 0.4  D=0.3  LI/R=0.3 
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มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
     (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity) 
P :  1) ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด ผ่านการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ เพื่อผลักดันใหม้ีการ

ด าเนินงานตามนโยบายพัฒนากรมอนามัยมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
2) ประสานความสัมพันธ์และเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์การ/หนว่ยงานที่มีผลงานเป็นเลิศ และหรือ
หน่วยงานที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ PMQA เช่น  กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ฯลฯ รวมถึงวิทยากรผู้มี
ประสบการณใ์นการตรวจประเมินPMQA เพื่อวางระบบพีเ่ลี้ยง(Coaching) 

R : 1) เรง่รัด ตดิตาม และก ากับการด าเนินงาน โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยและ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

     2) มกีารตดิตามผลการด าเนินการผ่านระบบนิเทศติดตามของกรมอนามัย  
     3) มกีารรายงานและสรุปบทเรยีน Small Success (special report) ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ(DOC) 

กรมอนามยั ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง 
A :  มีการสื่อสารแนวทางการพัฒนาองคก์รสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงให้กบับุคลากรากรมอนามัย ผ่านรูปแบบ/

ช่องทางที่หลากหลาย เช่น social media , e-book ประชุมชี้แจง ฯลฯ  
B :  1) จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ระหว่างทีมแกนน า ขับเคลื่อน

องค์กร HPO ของ ๓๖ หน่วยงานกับเครือข่าย (แกนน าของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล PMQA เช่น กรมควบคมุโรค, 
กรมสุขภาพจิต ฯลฯ) เพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพการ ท างานผ่านการเทยีบเคียง 
(Benchmark)หน่วยงานที่มีผลงานเป็นเลิศ (Good / Best Practice) 

2) เยี่ยมเสริมพลัง เพื่อการค้นหา (Mapping) หน่วยงานที่มีผลงานน่าชื่มชม และกระตุ้น/เสริมแรงเพื่อการตอ่ยอดผลงาน
สู่การส่งสมคัรเข้ารับรางวลั  

3) สร้างระบบพีเ่ลี้ยง (Coaching) โดยบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกกรมอนามัย ในการเป็นทีมที่ปรึกษา 
   เพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ร่วมพิจารณาและวพิากษอ์ย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาร่างรายงานผลการด าเนินงาน  
  (Application Report) และเตรียมรองรับการประเมิน (site visit) จากส านักงาน ก.พ.ร.  

Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 
(กพร.) 

1. มีการจัดท าค า
รับรองปฏิบัติราชการ
และถ่ายทอดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายจาก
ระดับกรม   สู่ระดับ
หน่วยงาน 

2. มีคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ พัฒนา
ระบบราชการกรม
อนามัยมุ่งสู่ HPO 
ตามแนวทาง PMQA 
เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
มุ่งสู่ HPO ตาม
แนวทาง PMQA 

3. มีกลไกการก ากับ 
ติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

1. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP)  ระหว่างทีมแกนน ากรม
อนามัย (ขับเคลื่อนHPO) กับเครือข่าย
(หน่วยงานที่ได้รับรางวัล PMQA) 

2. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยงาน/นิเทศติดตาม
ของกรมอนามัย 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการเขียนรายงานสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

1.เย่ียมเสริมพลัง
หน่วยงาน/นิเทศ
ติดตามของกรม
อนามัย 

2. ปรับร่างรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
(Application 
Report) 

 

1. จัดประชุม
เตรียมการเพื่อ
พร้อมรับการ
ประเมิน (site 
visit) จาก
ส านักงาน ก.พ.ร. 

2. จัดประชุมรับ
การประเมิน 
(site visit) จาก
ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ผ่านเวทีประชุม
ผู้บริหารและหรือเวที
ประชุมวิชาการกรม
อนามัย 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 4. กรมอนามัยสมัคร

ขอรับรางวัล PMQA 
และส่งเอกสาร/
หลักฐานผลการ
ด าเนินงานของกรม 

4. มีร่างรายงานผลการด าเนินงาน 
(Application Report) 

5. รับฟังข้อคิดเห็นจากทีมที่ปรึกษา 
(ระบบพี่เลี้ยง) เพื่อปรับปรุงร่างรายงาน
ผลการด าเนินงาน (Application Report) 

  

หน่วยงาน 1.หน่วยงานมีการจัดท า
ค ารับรองปฏิบัติ
ราชการและถ่ายทอด
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
(KPI14:HPO) จาก
ระดับหน่วยงานลงสู่
กลุ่มงานและระดับ
บุคคล 

2. หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนา
องค์การ/หน่วยงาน 
โดยใช้ PMQA เป็น
แนวทาง/เครื่องมือ
สร้างการเรียนรู้และ
พัฒนาหน่วยงาน 

3. หน่วยงานมีระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานไม่น้อย
กว่าขั้นตอนที่ 2 

 

1. ทุกหน่วยงานมีสรุปและการรายงานผล
การด าเนินงาน (special report)ใน
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC) 

2. หน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าขั้นตอนที่ 3 

 
 

1.ทุกหน่วยงานมี
การรายงานผล
การด าเนินงาน 
(special report)
ในระบบศูนย์
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC)  

2. หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมินที่
ก าหนด และมี
ระดับความส าเร็จ
ไม่น้อยกว่า
ขั้นตอนที่ 4 

 

1.ทุกหน่วยงานมี
การรายงานผล
การด าเนินงาน 
(special report)
ในระบบศูนย์
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC) 

2. หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมินที่
ก าหนด และมี
ระดับความส าเร็จ
ไม่น้อยกว่า
ขั้นตอนที่ 5 

 

 
ผู้ก ากับตัวชีว้ัด 

 
นางศรีวิภา  เลีย้งพันธุ์สกุล 
ผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท:์ 0 2590 4234 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด    1. นางลาวัณย์  ข าเลขะสิงห์   โทรศัพท:์ 0 2590 4230 
2. นางสาวรุง่นภา  เยี่ยมสาคร  โทรศัพท:์ 0 2590 4313 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมลู   

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวรุง่นภา  เยี่ยมสาคร  โทรศัพท:์ 0 2590 4313 
2. นางสาวกนกกาญจน์  เกษรนิทร ์  โทรศัพท:์ 0 2590 4232 
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Potential Based 

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 
และระดับพื้นที่   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 11. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
กลุ่ม / Cluster -  
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

- หน่วยงานวิชาการ     เสนอผลงานระดับระดบันานาชาติ/ระดับชาติ 
- ศูนย์อนามัยที ่1-13   เสนอผลงาน ระดับพื้นที ่
- หน่วยงานสนบัสนุน   เสนอผลงานโดดเด่นของหน่วยงาน 

ค านิยาม - ความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่  ประเมินจากคุณภาพของรายงานการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น โดยมี
ประเด็นการประเมิน 2 ประเดน็คือ   

1. มกีารอธิบายภารกิจ บทบาท หน้าที่หลักด้านใดด้านหนึ่งของหน่วยงาน ที่มีความสาคัญ
เชิงยทุธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ  
นโยบายส าคัญของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของกรม
อนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทีก่ าหนดไว้   

            ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน อธิบายบทบาทหน้าที่หลักหน่วยงาน หรือหน้าที่      
ที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาผลงาน 

2. มีการอธิบายกระบวนการด าเนินงานเพื่อบรรลุผล  โดยผลงานมีความเชื่อมโยงกับ
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน /ยุทธศาสตร์ของประเทศ   มีตัวอย่างที่ชัดเจนแสดงถึง
บทบาทของหน่วยงาน  อธิบายผลงานที่เกิดจริงโดยน ามาเทียบเคียงกับเป้าหมายตาม
แผนงานที่ก าหนด  มีความก้าวหน้าตามแผนงาน  มีการแสดงตัวเลขผลงานที่ชัดเจน มี
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม หรือการเทียบเคียงความส าเร็จกับค่ามาตรฐานของหน่วยงานที่
ด าเนินการในมาตรฐานเดียวกัน  มีการอ้างอิงมาตรฐานสากล/รางวัลที่เคยได้รับ 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานสง่รายงานการประเมินตนเอง ในระบบ DOC กรมอนามัย  

2. หน่วยงานจัดท ารายงานเชิงคุณภาพ  (Special Report) ประกอบด้วย 2 หัวข้อตามแบบ
รายงานแนบท้ายรายละเอียดตวัชี้วัดนี้ และน าขึ้นเว็บไซตข์องหน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบตวัชี้วัดนี้ 

แหล่งข้อมูล ทุกหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมิน :   
            พิจารณาความครบถว้นของรายงานการพัฒนา ตามหัวข้อการประเมินทั้ง 2 รอบการประเมิน  ดงันี้  

ระดับ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

1 มีการอธิบายภารกิจ /บทบาท/ หน้าที่หลักด้านใดด้านหนึง่ของหน่วยงาน ที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล /กระทรวงสาธารณสุขและ
กรมอนามยั 

1 

2 มีสภาพปัญหา/ความจ าเป็นที่ด าเนินการเรื่องนี้  
มีความเชื่อมโยงกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน/ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

1 

3 มีกระบวนการด าเนินงานเพื่อบรรลุผล  /มีตัวอย่างที่ชดัเจนแสดงถงึบทบาทของ
หน่วยงาน/  

1 

4 มีผลงานที่เกดิจริง  มีความเชือ่มโยงกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน /ยุทธศาสตร์
ของประเทศ  โดยน ามาเทยีบเคียงกับเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนด /มี
ความก้าวหน้าตามแผนงาน/มีการแสดงตัวเลขมีความชัดเจน/มีหลักฐานที่เปน็
รูปธรรม  

1 

5 - มีการน าผลไปใช้  หรือการขยายผล   
- มีการเทียบเคยีงความส าเรจ็กับค่ามาตรฐานของหน่วยงานที่ด าเนินการใน
มาตรฐานเดียวกัน / มกีารอ้างอิงมาตรฐานสากล/ รางวัลที่เคยได้รับ 

1 

    
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  

1. ก าหนดเป็นนโยบายและมีการสื่อสารให้มีการส่งผลงานเดน่ทั่วทัง้องค์กร 
2. ชี้แจงแนวทางและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และ

ระดับพื้นที่ มาจดัท ารายงาน   
3. ก ากับตดิตามให้เกิดการปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
4. รายงานผลการด าเนินงานในระบบ DOC (Special Report) 

Small Success : 
1.ประชุมพัฒนาศักยภาพผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. ทุกหนว่ยงานส่งผลงาน 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินจากความครบถ้วน ครอบคลุมของเนื้อหาในรายงาน ตามประเด็นการประเมิน  
เอกสารสนับสนุน :  แบบรายงานความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเดน่ระดับนานาชาติ/ 

ระดับชาติ และระดับพื้นที ่
ผู้ก ากับตัวชีว้ัด นางศรีวิภา  เลีย้งพันธุ์สกุล 

ผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท:์ 0 2590 4234 
ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางลาวัณย์ ข าเลขะสิงห์   โทร.ศัพท์ 0 2 590 4230 , 089 810 2574 
    E-mail : lawan.k@anamai.mail.go.th 
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร      

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    
- ส านักงานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

  

 
แบบรายงานความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที ่

หน่วยงาน  ............................ 
 
ชื่อผลงาน ................................................................................................. 
1. ภารกิจ/บทบาท /หน้าที่หลักด้านใดด้านหนึ่งของส่วนราชการ      

(มีการอธิบายภารกิจ บทบาท หน้าทีห่ลักด้านใดด้านหนึ่งของหน่วยงาน ที่มีความสาคญัเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาต/ินานาชาติ หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ก าหนดไว้) 

   ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

2. ผลงานที่แสดงถึงการเปน็หน่วยงานทีม่ีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ โดยผลงานนั้นอาจเทียบกับ
มาตรฐานสากล รางวัลทีเ่คยได้รับ รวมทั้งผลการประเมนิจากองค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ หรืออื่นๆ  

(การประเมินจะพิจารณาจากความพยายามในการด าเนินการเพ่ือบรรลุผล  โดยผลงานมีความเช่ือมโยง
กับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน /ยุทธศาสตร์ของประเทศ   มีตัวอยา่งที่ชัดเจนแสดงถึงบทบาทของหน่วยงาน  
อธิบายผลงานที่เกิดจริงโดยน ามาเทียบเคียงกับเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนด  มีความก้าวหน้าตามแผนงาน  
มีการแสดงตัวเลขผลงานที่ชัดเจน มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม หรือการเทยีบเคียงความส าเร็จกับค่ามาตรฐานของ
หน่วยงานที่ด าเนินการในมาตรฐานเดียวกัน  มีการอ้างอิงมาตรฐานสากล/รางวัลที่เคยได้รับ) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหตุ : ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
 
 
 
 

--------------------------- 
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