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สรุปจ านวนตัวช้ีวัดจ าแนกเป็นรายหน่วยงาน 

ที ่ หน่วยงาน 
จ านวนตัวชี้วัด 

P& P  Service  People Gov. รวม เพ่ิม รวม 
1 ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 10 1 1 7 19   19 
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน     1 6 7 3 10 
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     1 6 7 3 10 
4 ส านักงานเลขานุการกรม     1 6 7 3 10 
5 กองคลัง     1 6 7 3 10 
6 กองการเจ้าหน้าที ่     1 6 7 6 13 
7 กองแผนงาน     1 6 7 4 11 
8 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     1 6 7 4 11 
9 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ     1 6 7 5 12 
10 ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุ 2   1 7 10   10 
11 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ 4   1 7 12   12 
12 ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 7   1 7 15   15 
13 ส านักทันตสาธารณสุข 4 1 1 7 13 2 15 
14 ส านักโภชนาการ 5 1 1 7 14   14 
15 ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์ 2   1 7 10 2 12 
16 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5   1 7 13   13 
17 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 4   1 7 12 1 13 
18 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   4   1 7 12 2 14 
19 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   2   1 7 10 2 12 
20 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข     1 6 7 4 11 
21 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย     1 6 7 4 11 
22 ศูนย์อนามัยที่ 1   เชียงใหม่ 9   1 5 15   15 
23 ศูนย์อนามัยที่ 2   พิษณุโลก 9   1 5 15   15 
24 ศูนย์อนามัยที่ 3   นครสวรรค ์ 9   1 5 15   15 
25 ศูนย์อนามัยที่ 4   สระบรุ ี 9   1 5 15   15 
26 ศูนย์อนามัยที่ 5   ราชบุรี 9   1 5 15   15 
27 ศูนย์อนามัยที่ 6   ชลบุรี 9   1 5 15   15 
28 ศูนย์อนามัยที่ 7   ขอนแก่น 9   1 5 15   15 
29 ศูนย์อนามัยที่ 8   อุดรธานี 9   1 5 15   15 
30 ศูนย์อนามัยที่ 9   นครราชสีมา 9   1 5 15   15 
31 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี 9   1 5 15   15 
32 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 9   1 5 15   15 
33 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 9   1 5 15   15 
34 ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 9   1 5 15   15 
35 ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพันธุ์ ชายขอบ 

และแรงงานข้ามชาต ิ
    1 6 7 5 12 

36 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ 

    1 6 7 3 10 
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รายช่ือตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ประเด็น/ตัวชี้วัด สส สภ สท สอพ กอส สพด สอส สว สอน กป ศอ. หน่วย

อื่นๆ 
  ·    P& P Excellence                          

1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย  (PAอธิบดี) 

1         1             

2 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า  

1         1         1   

3 ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 
วัน  

1         1         1   

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

5 ร้อยละของต าบลต้นแบบท่ีมีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 

  1 1   1   1 1     1   

6 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน - 1 1   1     1 1   1   

7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี  

1     1             1   

8 ร้อยละของประชาชนวัยท างาน  อายุ
30-44ปี  มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

1 1     1           1   

9 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

              1 1 1 1   

10 ร้อยละต าบลต้นแบบบูรณาการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  ·       Service Excellence                         

11 ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster : PCC) ที่
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปาก
และโภชนาการ 

  1 1               -   

  ·    People Excellence                         

12 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 

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

  ·       Governance Excellence                         

13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร
ในหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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  ประเด็น/ตัวชี้วัด สส สภ สท สอพ กอส สพด สอส สว สอน กป ศอ. หน่วย

อื่นๆ 
14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเฉพาะ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based)  (EBIT) 

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

15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
(ภาพรวม  งบลงทุน) 

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

16 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มี
งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมท่ีถูกน าไปใช้
ประโยชน์ อย่างน้อย 1 อย่าง ในทุก
ประเภทงาน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

17 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
การเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -   

18 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
เพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO 
ตามแนวทาง PMQA 

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

19 ผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับ
นานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่   

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

  สรุปจ านวนตัวช้ีวัดหน่วยงาน 15 14 13 10 13 12 10 12 12 10 15 7 
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Agenda  
 

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

และพบสงสัยล่าช้า (ตรวจคร้ังแรก)  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่พบผลการตรวจคัดกรองสงสัยล่าช้า 

(ตรวจคร้ังแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย : ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

2. เด็กอายุ 0 – 5 ปี 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 เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝูาระวัง
และส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของ
เด็ก ผ่านไม่ครบ 5 ดา้น ในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก 

- เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุน้พัฒนาการ หมายถึง เด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าชา้ ได้รบัการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน 

- เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้เคร่ืองมือเฝูา
ระวังและสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยลา่ชา้และ
ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพฒันาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผา่นครบ 
5 ด้าน ภายใน 30 วัน 

 กลุ่มเป้าหมาย - เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบทีไ่ด้จากการส ารวจและ           
มีเด็กอยู่จริง 

 ค่าเป้าหมาย - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย เปาูหมายร้อยละ 85  
- ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและ

พบสงสัยลา่ชา้ (ตรวจครั้งแรก) เปูาหมายไมน่้อยกว่าร้อยละ 20 
- ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน  หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมินพฒันาการซ้ าภายใน 30 วัน 
เปูาหมายไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
โครงสร้าง 43 แฟูม 

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

ตรวจคัดกรองพัฒนาการในเวลาเดียวกัน 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้ที่ได้รบัการตรวจ

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

พัฒนาการได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน ในเวลาเดียวกัน 
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รายการข้อมูลที่ 4 D = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการคร้ังแรก 
ผ่านครบ 5 ด้าน 

รายการข้อมูลที่ 5 E = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสยัล่าชา้คร้ังแรกได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพฒันาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซ้ าผ่านครบ 5 ด้าน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
    และพบพฒันาการสงสัยลา่ชา้ (ตรวจครั้งแรก)  
                  =    

 
     

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
    และพบพฒันาการสงสัยลา่ชา้ (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพฒันาการ  
                  =    

 
     

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
                  =      

 
     

ระยะเวลาประเมินผล - ประเมินผลทุก 3 เดือน โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศนูย์อนามัย กรมอนามยั 
- กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 
   รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 
   รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาสมวัย  

 - ประเมินเฉพาะ สถาบนัพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และส านกัส่งเสริมสุขภาพ  ใช้ค่าเปูาหมายดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ ์2560) และ 5 เดือนหลงั (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 ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 

และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจคร้ังแรก)  
           - ประเมินเฉพาะ สถาบันพฒันาอนามัยเด็กแห่งชาติ ส านักสง่เสริมสุขภาพ และศูนยอ์นามัยที่ 1-13 

ใช้ค่าเปูาหมาย ดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ ์2560) และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

20 24 28 32 36 
 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการตรวจคดักรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจคร้ังแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
     - ประเมินเฉพาะ สถาบนัพฒันาอนามัยเด็กแห่งชาติ ส านักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามยัที่ 1-13 
ใช้ค่าเปูาหมาย ดังนี้ 

5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ ์2560) และ 5 เดือนหลงั (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) 

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

2) ใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนสง่เสรมิพัฒนาการเด็ก (ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการสง่เสรมิ
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ..../ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) 

B : 1) สร้างความตระหนักรู้ การเลี้ยงดูเด็กโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยกิจกรรมกิน กอด เล่น 
เล่า  เฝูาดูช่องปาก นอน  (Heart ดี มีวินัย)  

2) ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ ตามความถนัดและความชอบของเด็กปฐมวัย  (Hand มีทักษะ) 
I :  ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,WHO , สสส.)เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ การผลักดันกฎหมาย 

Codemilk  , การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ , การพัฒนาเด็กปฐมวัย) 
P : สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน กระตุ้นการใฝุเรียนรู้ของเด็กด้วยการอ่านเล่านิทาน  การเล่น ศิลปะ ดนตรี   

และฝึกภาษาท่ี 2 ในศูนย์เด็กเล็กและ รร.อนุบาล (Head  ใฝุเรียนรู้) 
A : สร้างการสื่อสารสาธารณะ ในรูปแบบท่ีหลายหลาย  เช่น SMS, E-booK , Application เป็นต้น 

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...เข้าท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรี
และสนช. 

3.จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ 
ประเด็น :การเสรมิ
เสรมิสขภาวะเด็ก
ปฐมวัยบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วม 

 

1.เยี่ยมเสรมิพลัง 
(Coaching)          
โดยส่วนกลาง        
(ทีมผู้ตรวจและทมีกรม
อนามัย) และทีมศูนย์
อนามัย 

2.อบรมทีมวิทยากรระดับ
เขตเพื่อสนับสนุนการ
อบรมครูพี่เลี้ยงเด็ก
ศูนย์เด็กเล็ก 

3. พัฒนาเครื่องมือคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 
(DSPM) 

 
 

1. สุ่มประเมิน
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐานระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ  

2. เก็บข้อมูลภาคสนาม
การส ารวจสถานการณ์
พัฒนาการเด็กปฐมวยั
ครั้งท่ี 6 (DENVER II) 
และพฤติกรรมการเลี้ยง
ดูเด็กของครอบครัว 

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

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

2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน           ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการตดิตามกระตุ้น
พัฒนาการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85 

4.รายงานสถานการณ์
พัฒนาการเด็กปฐมวยั  
ครั้งท่ี 6 (DENVER II) 

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

6.โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินมาตรฐานระบบ
บริการอนามยัแม่และเด็ก
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
ปัญหาของพื้นที ่

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

4. ให้ความรู้ ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐาน
โรงเรียนพ่อแม่ให้กับ
หญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาทีม่ีบุตรอายต่ า
กว่า 6 ปี ด้วยกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่า 
เฝูาดูช่องปาก นอน  
และกระตุ้นใหส้มัคร
รับข้อความสั้น ตาม
โครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลมิ
พระเกียรติพระนาง
เจ้าสริิกิติ ์

5. จังหวัดสนับสนุนศูนย์
เด็กเล็กจัดบริการตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ 

1. ให้ความรู้การปฏิบัติตัว
ของหญิงตั้งครรภ์และ
การเลีย้งดูบุตรอายุต่ า
กว่า 6 ป ี ด้วยกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่า เฝูาดู
ช่องปาก นอน  และ
กระตุ้นใหส้มัครรับ
ข้อความสั้น ตาม
โครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลมิ
พระเกียรติ พระนางเจ้า
สิริกิติ์ และจดักิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ 

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

3. สร้างการมสี่วนร่วม
ภาคีภาครัฐเอกชน 
ชุมชน กระตุ้นการใฝุ
เรียนรู้ของเด็กด้วยการ
อ่านเล่านิทาน  เล่น 
ศิลปะ ดนตรี และฝึก
ภาษาที ่2 ในศูนย์เด็ก
เล็กและ รร.อนุบาล 

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

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

1. ส่งเสรมิให้ พ่อ แม่ 
หรือผู้เลี้ยงดเูด็ก ใช้
สมุดสีชมพูในการดูแล
สุขภาพตนเองและเด็ก 

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

3. จังหวัดมีต้นแบบมมุ
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
การประเมินคดักรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก)        ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ20  

2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ที่พัฒนาการ
สงสัยล่าช้าไดร้ับการ
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./พ้ืนที่ 

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

2. ให้ความรู้ ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐาน
โรงเรียนพ่อแม่
ให้กับญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาทีม่ีบุตรอายต่ า
กว่า 6 ปี ด้วยกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่า 
เฝูาดูช่องปาก นอน  
และกระตุ้นใหส้มัคร
รับข้อความสั้น          
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลมิ
พระเกียรติพระนาง
เจ้าสริิกิติ ์

 

1. ให้ความรู้การปฏิบัติตัว
ของหญิงตั้งครรภ์และ
การเลีย้งดูบุตรอายุต่ า
กว่า 6 ปีด้วยกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่า เฝูาดู
ช่องปาก นอน  /
กระตุ้นใหส้มัครรับ
ข้อความสั้น ตาม
โครงการSMSครอบครัว
ผูกพันเฉลมิพระเกียรติ
ฯ และจดักิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ 

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

1. ส่งเสรมิให้ พ่อ แม่ 
หรือผู้เลี้ยงดเูด็ก ใช้
สมุดสีชมพูในการดูแล
สขุภาพตนเองและเด็ก 

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
การประเมินคดักรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20  

2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน          ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการตดิตามกระตุ้น
พัฒนาการ 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 จึงใช้ตัวช้ีวัด Proxy เป็นตัวค่าประมาณการพัฒนาการเด็ก 
 
วิธีการประเมินผล :  เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่าเปูาหมาย 

 
เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  

2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ าโรงพยาบาล  
3. คู่มือ DSPM  
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือเฝูาระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

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

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี   
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 78.2 
(DENVER II 
DOH. 2558) 

- 76.82 
(DSPM : ข้อมูล สตป. 
ณ วันท่ี 9 ก.ย.2559) 

ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก) 

ร้อยละ 12.7 
(43 แฟูม 

สนย.2557) 

19.0 
(DSPM สตป.

2558) 

23.30 
 (DSPM สตป.2559) 

ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือนได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)    
ได้รับการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ ภายในเวลา 30 
วัน 

ร้อยละ - - 61.33 
(DSPM : ข้อมูล สตป.  
ณ วันท่ี 9 ก.ย.2559) 

 

     
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  แก้วสัมฤทธ์ิ      ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิสุขภาพ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4121     E-mail : attapon2008@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/    
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางกิติมา  พัวพัฒนกุล        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904579        โทรสาร : 02-5904407 
     E-mail : puapat@yahoo.com 
2. นางวรรณชนก   ลิ้มจ ารูญ 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4438       E-mail : loogjun.ph@hotmail.com           

 
 
 
 
 
 

mailto:drwachira99@gmail.com
mailto:attapon2008@gmail.com
mailto:teerboon@hotmail.com
mailto:Jinpat2503@gmail.com
mailto:puapat@yahoo.com
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Agenda Based 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน   
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย : ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ ดูแลพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี และการคลอดวัยรุ่น 
กลุ่ม/ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักสง่เสริมสุขภาพ ส านักโภชนาการ 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 ค่อนข้าง

สูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรม
อนามัย       ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ -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 าหนักตามเกณฑ์ความ
ยาว/ส่วนสูง 

- สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนัก
อยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

- ส่วนสงูเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถงึ ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี
เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

- 2,500 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 5 ปี 
- โภชนาการ 2,500 วันแรกของชวีิต หมายถึง อาหารหญิงตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร 

นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหารที่ส าคัญในรูปของยา 
ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกส าหรับหญิงตัง้ครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 
6 เดือน ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี 

- ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พฒันาการสมวัย หมายถึง ต าบลที่มี
การด าเนินงานดังนี้  

1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า และอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน 5 setting ได้แก่ สถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมสว่น ฟนัไมผุ่ พัฒนาการสมวยั 

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

3) มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 

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

กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-5 ปี 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก
ของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟูม ผ่านระบบรายงาน HDC 
- ส ารวจทุก 1 ปี  

แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)  หมู่บ้าน  ศูนย์เด็กเล็ก 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รบัการวัดส่วนสูง  
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสงู 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทีช่ั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทัง้หมด 
B2 = จ านวนประชากรชายอาย ุ5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทัง้หมด  
B3 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน   =  
( 1      )

  
 

ส่วนสงูเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            =  
  

  
 

ส่วนสงูเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           =  
  

  
 

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

- ส ารวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุก 1 ปี  
- กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามค 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 านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักโภชนาการ ส านักทนัตสาธารณสุข        กอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน้ า ใช้ค่าเปูาหมาย ดังนี้  
 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ ์2560) 

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

 
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
47 48 49 50 51 
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ส าหรับ ศูนย์อนามัยที่ 1-13 ใช้ค่าเปูาหมาย ดังนี ้   
 
ระดับขั้น
ความ 
ส าเร็จ 

รอบการประเมิน/คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก  

(ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ ์2560) 
คะแนน 5 เดือนหลัง  

(มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 
คะแนน 

1 - ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีนโยบาย
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
และบุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย พร้อมทั้งมี
แผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย 
- มีระบบและเครือข่ายการใช้
โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตใน
พื้นที ่

1 -ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีนโยบายสง่เสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสตรี
และเด็กรับทราบนโยบาย พร้อมทั้งมี
แผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย 
- ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีต าบลสง่เสริม

เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย อย่างน้อยอ าเภอละ     
1 ต าบล 

-  รายงานสรุปผลการประเมินต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟนั
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย อย่างน้อยร้อยละ 
30 ของต าบลที่ผา่นเกณฑป์ระเมินของ
จังหวัด ผลการประเมินตนเอง พร้อมแผน
แก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัด 

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

1.6 

2 -ร้อยละ 10 ของกลุ่มเครือข่ายบรกิาร
ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) 
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยดา้นโภชนาการและ
สุขภาพช่องปาก   
-ศูนย์อนามัยมีรายงานผลการประเมิน
ตนเองของต าบลส่งเสริมเด็กอายุ     
0-5 ปี สูงดีสมสว่น  ฟนัไมผุ่ 
พัฒนาการสมวัย อย่างน้อยอ าเภอละ 
1 ต าบล  

1 - ร้อยละ 50 ของกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภมูิ 
(Primary Care Cluster: PCC) จัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเดก็ปฐมวัย
ด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปาก   

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานจดับริการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเดก็ปฐมวัย
ด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากโดย 
PCCและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิง
นโยบาย 

0.7 

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

คะแนน 1 2 3 
ร้อยละ 0.4 0.7 1.0  

3 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน เพิม่ขึ้นจาก  
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 า
เสริมธาตุเหล็ก กิจกรรมทางกาย การนอน)  ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  

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

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

B : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย รวมทั้งสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในการก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานของชุมชนและท้องถิ่น 

B : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่ องปากและ
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. ประกาศนโยบายเด็ก
ปฐมวัยสูงดสีมส่วน 
2. จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานต าบลส่งเสรมิเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และ
แนวทางการด าเนินงาน
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย
ด้านโภชนาการ (อาหารแม่
และเด็ก ยาเมด็ไอโอดีน     
ธาตุเหล็ก  
กรดโฟลิก ยาน้ าเสริม   ธาตุ
เหล็ก) และสุขภาพช่องปาก
ในเครือข่ายบริการ  ปฐมภมูิ 
(Primary Care Cluster: 
PCC)   
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็กไทยสูง
ดีสมส่วนแก่เขตสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และศูนย์อนามัยตามแนว
ทางการด าเนินงาน 
4. จัดท าเนื้อหาการสื่อสาร
ความส าคญัของเด็กสูงดี สม
ส่วน อาหารแม่และเด็ก  ยา
เม็ดไอโอดีน ธาตเุหล็ก 
กรดโฟลิก ยาน้ าเสริมธาตุ
เหล็ก กิจกรรมทางกาย     
การนอน  

1. สื่อสารความส าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
และส่งข้อความสั้น 
(sms) เรื่องอาหารแม่
และเด็ก ยาเมด็
ไอโอดีน  ธาตุเหล็ก  
กรดโฟลิก  ยาน้ า
เสรมิ  ธาตุเหล็กให้แก่         
หญิงตั้งครรภ์และ พ่อ
แม่  ผู้เลีย้งดูเด็กอายุ
ต่ ากว่า6 ป ี
 

1. สื่อสารความส าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน 
อาหารแม่และเด็ก ยา
เม็ดไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก กรดโฟลิก ยา
น้ าเสรมิธาตุเหล็ก 
กิจกรรมทางกาย การ
นอน และข้อความสั้น 
(sms) โภชนาการ
ให้แก่        หญิง
ตั้งครรภ์และ พ่อแม/่ 
ผู้เลีย้งดูเด็กท่ีมีลูกอายุ    
ต่ ากว่า 6 ป ี
 

1. สื่อสารความส าคัญของ
เด็กสูงดสีมส่วน อาหารแม่
และเด็ก ยาเมด็ไอโอดีน  
ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ า
เสรมิ  ธาตุเหล็ก กิจกรรม
ทางกาย  การนอน และ
ข้อความสั้น (sms) 
โภชนาการให้แก่หญิง
ตั้งครรภ์และพ่อแม/่  ผู้เลี้ยง
ดูเด็กที่มลีูกอายุ      ต่ ากว่า 
6 ป ี
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  เฝูา

ระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
ด้วยตนเอง และสื่อสารการ
น าไปใช้ให้ครอบคลมุ
กลุ่มเปูาหมาย 
6. สื่อสารข้อความสั้น (sms) 
โภชนาการ (อาหารแม่และ
เด็ก  ยาเมด็ไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก    กรดโฟลิก ยาน้ า
เสรมิ    ธาตุเหล็ก) ให้แก่
หญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่/ผู้
เลี้ยงดเูด็กท่ีมลีูกอายุต่ ากว่า 
6 ป ี

   

เขตสุขภาพ 
/จังหวัด 
 

7. ถ่ายทอดนโยบายเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ให้แก่
พื้นที่ทุกระดับ 
8. จัดท าแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย 

2. ร้อยละ 50 ของ
จังหวัดมีนโยบายเด็ก
อายุ 0-5 ป ี  สูงดีสม
ส่วน และบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรี
และเด็กรับทราบ
นโยบาย พร้อมท้ังมี
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาให้เกิดต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่
ผุ พัฒนาการสมวัยทุก
ต าบล 

2. ร้อยละ 80 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
ส่งเสริมเด็กอายุ    0-
5 ปี สูงดีสมส่วน และ
บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย  
พร้อมท้ังมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาให้เกดิ
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัยทุกต าบล 

3. ร้อยละ 100 ของจังหวัดมี
นโยบายส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน และบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนท่ีเกีย่วข้อง
กับกลุ่มสตรี และเด็ก
รับทราบนโยบาย พร้อมท้ังมี
แผนงาน/โครงการพัฒนาให้
เกิดต าบลส่งเสรมิเด็กอายุ     
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ 
พัฒนาการสมวัยทุกต าบล 

อ าเภอ /
ต าบล/ระบบ
บริการ  
 

 3. ร้อยละ 10 ของ
กลุ่มเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster: PCC) 
จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยดา้น
โภชนาการและ
สุขภาพช่องปาก   
 

3. ร้อยละ 20 ของ
จังหวัดมีต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ 
พัฒนาการสมวัย  ทุก
อ าเภอ อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 ต าบล 
4. ร้อยละ 30 ของ
กลุ่มเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster: PCC) 
จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยดา้น
โภชนาการและ
สุขภาพช่องปาก   
 
 

4. ร้อยละ 50 ของจังหวัด   
มีต าบลส่งเสริมเด็กอายุ   0-
5 ปี สูงดี  สมส่วน     ฟันไม่
ผุ พัฒนาการสมวัย ทุก
อ าเภอ อย่างน้อย  อ าเภอละ 
1 ต าบล 
5. ร้อยละ 50 ของกลุ่ม
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster: 
PCC) จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรีและเด็ก
ปฐมวัยด้านโภชนาการและ
สุขภาพช่องปาก   
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วิธีการประเมินผล : 1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ 

พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนา ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด         
ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 

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

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

5. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเปูาหมาย  
เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด าเนนิงานสง่เสริมสุขภาพดา้นโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 

2. หนังสือแนวทางการด าเนนิงานสง่เสริมสุขภาพดา้นโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือแนวทางการด าเนนิงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมสว่น ฟนัไมผุ่ 

พัฒนาการสมวัย และแนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ
เด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster : PCC) 

4. ชุดกิจกรรมพื้นฐานดา้นโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

 
 Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

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

ส่วนสงูเฉลี่ยที่
อายุ 5 ปี 
 

ชาย = 111** 
หญิง=109** 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร - - - 

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

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์                อธิบดีกรมอนามัย 
    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 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
 

กองแผนงาน กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 4327        โทรศัพท์มือถือ :  
     โทรสาร :  0 2590 4339         E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวอารียา กูโน                  นักโภชนาการ 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 4327        โทรศัพท์มือถือ :  
     โทรสาร :  0 2590 4339         E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

mailto:drwachira99@gmail.com
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Agenda Based 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

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

ส านักอนามัยผูสู้งอายุ   ส านักโภชนาการ    กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   
ส านักทนัตสาธารณสุข  ส านักอนามัยสิง่แวดล้อม   ศูนย์อนามยัที่ 1-13 

ค านิยาม - มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 
หมายถึงมีการด าเนินงานครบองคป์ระกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สงูอายุ ที่จ าเปน็ต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)ผู้ดูแลผู้สงูอาย ุ        (Care giver) 

หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สงูอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จาก

สถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวชิาชีพ 
5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผูสู้งอายุ กลุม่ติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง  โดยทอ้งถ่ิน ชุมชน     มีส่วน

ร่วมและมีแผนการดูแลผู้สงูอายรุายบุคคล (Care plan) 
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ

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

Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
- มีบริการส่งเสริมปูองกันทนัตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการปูองกันโรคในช่องปาก

ตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ที่ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม. 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ 
ด าเนินการทุกจงัหวัด ทุกอ าเภอทั่วประเทศ 

วิธีจัดเก็บข้อมูล - พื้นที่/จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือ ส่งข้อมูลผ่านศูนย์อนามัยเขต 
- ศูนย์อนามัยที ่1-13 รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง ตามรอบการรายงาน 3, 6,9,12 เดือน 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชน ผา่นเกณฑ ์

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดที่เข้ารว่มโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสุข
ส าหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต าบล Long Term Care 

สูตรค านวณตัวชี้วัด สูตรการค านวณ :          A    x 100 
                               B 

ระยะเวลาประเมิน - ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแผน รายไตรมาส 
- กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามค 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 านักโภชนาการ            กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   
ส านักทนัตสาธารณสุข  ส านักอนามัยสิง่แวดล้อม   ศูนย์อนามยัที่ 1-13  ใช้ค่าเปูาหมาย ดังนี ้

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

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

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

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

ด าเนินงานในระดับพื้นที่ และกลไกชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ 
I : ประสานแหล่งเงนิทนุ (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนนุการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน 
R : ขับเคลื่อนการบังคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงนิตามชุดสิทธิประโยชน์ และมาตรฐาน

การดูแลผู้สูงอาย ุ
A : สร้างการสื่อสารสาธารณะทีเ่ข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเปน็สังคมแห่งความกตัญญูรู้คุณ  

ไม่ทอดทิ้งผูสู้งอาย ุ
B พัฒนานโยบาย การดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long  Term  Care) ระบบดูแลผูสู้งอายุ  3 S (Thai Active Aging: 

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

- ประชุมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาทีมประเมนิ 

- มีแผนบูรณาการ 3 S 
ในกระทรวง 

- มีระบบฐานข้อมูล 
- 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  

- สนับสนนุการ
ด าเนินงาน  

- มี CM 1,740 คน 
- จัดสรรงบประมาณแก่

พื้นที ่
- มีการขับเคลื่อนงานโดย

ใช้เทคนิคค่ากลาง 
(ฉบับอ.นพ.อมร  นนทสุต) 
 
 

- มี CM 2,610 คน 
- จัดสรรงบประมาณ  

แก่พื้นที่ 
 

- มี CM 3,480 คน 
- จัดสรรงบประมาณ  

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

วิธีการประเมินผล : - พื้นที่ประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบ 
- จังหวัดประเมินพืน้ที่รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส 
- ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลางรอบ3,  6, 9 และ 12 เดือน 

เอกสารสนับสนุน : 1. คู่มือแนวทางการด าเนนิงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดา้นสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ   ที่มี
ภาวะพึ่งพงิในชุมชนในพื้นทีต่ าบล Long Term Care 

2. คู่มือกลยุทธ์การด าเนนิงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลตน้แบบ 
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL 
4. คู่มือการประเมินผู้สงูอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลอืระยะยาว             โดย

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของต าบลที่
มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
LTC ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 13.43 
(ทุกต าบลทั่ว 

ประเทศ) 

27 
(ทุกต าบลทั่ว 

ประเทศ) 

74.5 
(หมายเหต:ุ 

เฉพาะต าบลน า
ร่องโครงการ LTC 

1,067 ต าบล) 
            

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์           อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 02 590 4049    E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร         ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามยั            
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4508  E-mail :  asawut@hotmail.com,         
    udom.a@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล  

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
ส านักอนามัยผูสู้งอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ  
    กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านกัอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย 
    เบอร์ติดต่อ 025904504  0 81454 3563 
    E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th 

mailto:drwachira99@gmail.com
mailto:orawannee.a@anamai.mail.go.th
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Agenda Based       (ในแทนตัวชี้วัดในเล่มรายละเอียดตัวชี้วดั) 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย : ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
กลุ่ม/ Cluster วัยเรียน 
หน่วยงานด าเนินการ ส านักโภชนาการ  ส านักทนัตสาธารณสุข  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   

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

    (โดยเร่ิมนับตั้งแต่อายุ 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 เม่ือเทียบกราฟการเจริญเติบโต  
    กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์  
    ส่วนสูง 
5. เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ าหนัก      
   อยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาทุกสังกัด 
เป้าหมาย ร้อยละ 66 
วิธีจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั เก็บข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสงู และภาวะโภชนาการ         

ของนักเรียนอายุ 6–14 ปี ในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบ และสง่ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล  
HDC ตามขั้นตอน 

แหล่งข้อมูล ระบบ HDC  (http://hdcservice.moph.go.th) 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็ก อาย ุ 6-14 ปี ที่สูงดีสมส่วน                         
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็ก อายุ  6-14 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A / B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล - วิเคราะห์และสรุปผล ปลีะ 2 คร้ัง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : 

  ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้ 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 ระยะเวลาของการชั่งน้ าหนัก 2 เดือน (ต.ค.,พ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.    
                 ส่วนกลางจะตดัข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 
- กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามค 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 านกัทันตสาธารณสุข  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  ส านักอนามัยสิง่แวดล้อม    
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ใช้ค่าเปูาหมาย ดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

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

ศูนย์อนามัยที่ 1-13  ใช้ค่าเปูาหมาย ดังนี ้
         5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

หน่วยงาน Base Line เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัความส 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 าใหต้ัวชี้วัดบรรลุผล : PIRAB 
 
P : พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยสุขภาพดี เนน้อาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ กิจกรรมทางกาย       

วันละ 60 นาที การแปรงฟันคณุภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
I : ขับเคลื่อนผ่านส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สนบัสนนุให้เด็ก   

ดื่มนมวันละ 2 แก้ว และมีสถานที่และอุปกรณ์เพียงพอแก่เด็กในการมีกิจกรรมทางกาย  
R : - ผลักดันนโยบายนโยบายดืม่นมแห่งชาติ 
    - สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานตามนโยบาย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
A : สร้างกระแสผา่นสื่อสาธารณะและสื่อสงัคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทย สูงดีสมส่วน (อาหาร กิจกรรมทางกาย 

สุขภาพช่องปาก และการนอน) 
B : - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง และเครือข่าย ในการติดตามเฝูาระวงัเด็กของตนเองในชุมชน 
    - พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่าน นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มรู้ เพื่อให้เด็กมีศักยภาพในการเฝูาระวังสุขภาพของตนเอง 

(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
เชิงนโยบายส่งเสรมิเด็กสูงดี
สมส่วน 

3.จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงาน เด็กไทยสูงดสีม
ส่วน ฉลาด และแข็งแรง 

4.ถ่ายทอดการด าเนินงานผ่าน
เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แก่ศูนย์อนามัยและส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั  

5.ติดตามการด าเนินงานผ่าน
ระบบ HDC และ social 
network 

1.จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการ   ดืม่นมรส
จืดและกระโดดเชือก 

2.สนับสนุนสื่อนวัตกรรม
สนับสนุนการด าเนินงาน   

3.รวบรวมวิเคราะห์และ
สรุปผลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการ 

1.นิเทศ ติดตามและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

1.มีระบบติดตามก ากับ
เชิงคุณภาพ และ
รายงานผล 

2.รวบรวมวิเคราะห์และ
สรุปผลเปรียบเทียบ
สถานการณ์ภาวะ
โภชนาการ 

3.รายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับสมบูรณ์
และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

เขต
สุขภาพ/ 
จงัหวัด 

1.ถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางให้แก่พ้ืนท่ีทุกระดับ 

2. มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการ  

3.ติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ HDC  

1.รณรงค์และสื่อสาร การ
ดื่มนม อย่างน้อยวันละ 2 
แก้วและ มีกิจกรรมทางกาย
ทุกวันอย่างน้อย 60 นาที 
2. จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะ 
โภชนาการของเด็กวัยเรียน  
และน าข้อมลูไปใช้ในการ

จัดการปญัหาในพ้ืนที่  
3.รายงานภาวะโภชนาการ

เด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 ผ่าน
ระบบ HDC 

4.รายงานผลจ านวนเด็ก
อ้วนกลุ่มเสีย่งท่ีไดร้ับการ
คัดกรอง ส่งต่อเข้าระบบ 
service plan  

1.นิเทศ ติดตามและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

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

2.รายงานผลจ านวนเด็ก
อ้วนกลุ่มเสีย่ง และ
วิธีการแก้ไข รักษาตาม
ระบบ service plan  

  

อ าเภอ/
ต าบล/    
ระบบ
บริการ 

1. ด าเนินการตามแนวทางการ
ด าเนินงาน เด็กไทยสูงดสีม
ส่วน ฉลาด และแข็งแรง 

2. รายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบ HDC 

1.รายงานภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 ผ่าน
ระบบ HDC 

2.รายงานผลจ านวนเด็ก
อ้วนกลุ่มเสีย่งท่ีไดร้ับการ
คัดกรอง ส่งต่อเข้าระบบ 
service plan  

3. ร้อยละ 70 ของ โรงเรียน
ในความรับผดิชอบมีการ
ด าเนินกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อ
เด็กสูงดสีมส่วน ฉลาด
และแขง็แรง 

1. ร้อยละ 75 ของ 
โรงเรียนในความ
รับผิดชอบมีการ
ด าเนินกิจกรรม
มุ่งเน้นเพื่อเด็กสูงดี
สมส่วน ฉลาดและ
แข็งแรง 

1.รายงานภาวะโภชนา 
การเด็กวัยเรียน ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 ผ่านระบบ HDC 

2.รายงานผลจ านวนเด็ก
อ้วนกลุ่มเสีย่งท่ีไดร้ับ
การคัดกรอง ส่งต่อเข้า
ระบบ service plan  

3. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในความรับ
รับผิดชอบมีการด าเนิน
กิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อเด็ก
สูงดีสมส่วน ฉลาดและ
แข็งแรง 
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วิธีการประเมินผล : วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอนที่ 1.  จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดท าแผนการส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน และ  
                 แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย PM  
                 จังหวัด 
ขั้นตอนที ่2.  จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และน าข้อมูล 
                 ไปใช้ ในการจัดการปัญหาในพืน้ที่ทุกระดบั  
ขั้นตอนที่ 3.  สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปลีะ 2 ครั้ง 
                 3.1 จังหวัดมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 
                       และคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง 
                 3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ  
                      ต.ค.,พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และส่งสรุปผลภาวะ  
                      โภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.2560 
                 3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ 
                      พ.ค.,มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผลภาวะ 
                      โภชนาการมายังสนย.  ส่วนกลางจะตัดข้อมลูรายงาน 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) ประวัติเจ็บปุวยครอบครัว  
                      จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข (service plan) คลินิก DPAC  
                 4.4 ติดตามและรายงานผลตามระบบ 
ขั้นตอนที่ 5.  จังหวัดมีรายงาน ดังนี้  
                 5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตี้ย สูงสมส่วน 
                 5.2 จ านวนนักจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) (ครูข.)  
                        และแกนน านักเรียนด้านการจัดการน้ าหนักในเดก็วัยเรียน (Smart Kids Leader) 

เอกสารสนับสนุน : 1.  หนังสือแนวทางการด าเนนิงานสง่เสริมสุขภาพดา้นโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
2.  หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
3.  คู่มือการควบคุมและปูองกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน 
4.  แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 
    และคลินิก DPAC 
5.  คู่มือนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
6.  แนวทางการควบคุมปูองกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
7.  แนวทางการจัดคา่ยลดน้ าหนักกินพอดีไม่มีอ้วน 
8.  หนังสืออยากผอม...มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
9.  หนังสือผักผลไมส้ีรุ้ง 
10. หนังสือข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็กวัยเรียน 
11. แผ่นพบั: กินพอดี ไม่มีอ้วน, ผักผลไมส้ีรุ้ง, โตขึ้นหุ่นดไีม่มีอ้วน และการออกก าลังกาย 
     ส าหรับนักเรียน 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

  
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของเด็ก
นักเรียนอายุ 6-14 
ปี สูงดสีมส่วน 

ร้อยละ 64 62.2 64.2 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/               
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง 
2. นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์ 
   กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวยัเรียน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 4334  โทรสาร : 0 2590 43369 
3. นางนภัสบงกช  ศุภพชิน ์
   กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โทร. 02-5904590 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
1. นายชัยชนะ  บุญสุวรรณ 
2. นางสาวสุรีรัตน์  พิพฒันจ์ารกุิตติ์ 
    กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านกัโภชนาการ กรมอนามัย  โทร.02-590 4336 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

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

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ PP Excellence : 1. การส่งเสรมิสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 

ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับวัยรุน่ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม 
กลุ่ม/ Cluster วัยรุ่น 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ส านักสง่เสริมสุขภาพ  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามยัที่ 1-13 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิง    

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

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

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

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด  
      (จ านวนประชากรกลางปจีากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 
B1 : จ านวนประชากรกลางปีเฉลี่ยรอบ 5 เดือน  
      (จ านวนประชากรกลางปีหญิง      ปี 2559 X 5 /12)  
B2 : จ านวนประชากรกลางปีเฉลี่ยรอบ 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 รว่มกับส านักนโยบายและยทุธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ 
  ข้อมูล (รายงาน กพร. ปีละ 2 คร้ัง) 
- กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามค 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 านักอนามัยการเจริญพันธุ ์และส่งเสริมสุขภาพ ใช้ค่าเปาูหมายการประเมิน ดังนี ้
5 เดือน (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ ์2560)  และ 10 เดือน (ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

46 45 44 43 42 
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ศูนย์อนามัยที่ 1-13 ใช้ค่าเปูาหมายการประเมิน ดงันี้ 
5 เดือน (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ ์2560) และ 10 เดือน (ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560) 

หน่วยงาน Base 
Line 
2559 

อตัราที่ลดลง เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทียบกบัความส 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) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P R A : ขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

เพื่อให้เกิดกลไกการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เก่ียวข้องและการท างานในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  
- P R A : ผลักดันยทุธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นให้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตร ี   
- R : เร่งรัดให้กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องออกกฎกระทรวงหรืออนุบัญญัติอื่นภายใต้ พรบ.การปอูงกันและแก้ไข 
      ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่  

           - P : เร่งรัดให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด   
B : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพนัธุ์ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่หลากหลายครอบคลุม

ความต้องการของวัยรุ่น  
I :  ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนนุทรัพยากรในการด าเนินงานเพื่อการปูองกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
A : สร้างการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบที่หลาย

หลายตรงตามความต้องการ  
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Small Success : 

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

- มีการประชุม
คณะกรรมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น  

- มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การ
ปูองกัน      และ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์  ในวัยรุ่น  

- มีการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น  

- มีการแต่งตั้ง
คณะท างานภายใต้
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น  

- ร่างยุทธศาสตร์การ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์   
ในวัยรุ่น ผา่นความ
เห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ี

- มีนวัตกรรม        เพื่อ
ส่งเสริมความรู้และ
ทักษะชีวิตให้แก่วัยรุ่น
และเยาวชน 

 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานขบัเคลื่อน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

- อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่
เกิน 42 ต่อประชากร
หญิงอายุ  15-19 ปี 
พันคน 

เขตสุขภาพ
สสจ./รพศ.   
/รพท.  
 

-มีการอบรมฟื้นฟู
ความรู้การ
ด าเนินงาน
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการและ
อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ ระดับเขต
และจังหวัด 

 

- มีการพัฒนาศักยภาพ
ทีมเยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ ์
ระดับเขตและจังหวัด 

- มีการจัดเวทีแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับเขต 

 

- มีการเยี่ยมประเมิน
และรับรอง
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ ์

- มีช่องทางเพื่อการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ
ทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบตา่งๆ (สื่อ 
infographic สาย
ด่วน 1663 การ
จัดบริการใน
โรงพยาบาล 
สถานศึกษา)            
ที่หลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 

- มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์   
ในวัยรุ่นในระดบั
จังหวัด 

- มีแผนการด าเนนิงาน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจงัหวัด 

- อัตราการคลอดใน
ระดับเขตลดลงตาม
เปูาหมายเขตสุขภาพ 

  

อ าเภอ รพช. 
/พื้นที่  
 

- โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินการและ
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการ 

- อ าเภอมีการพัฒนา
และบูรณาการ
ด าเนินการอ าเภอ
อนามัยการเจริญ
พันธุ์ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ 

- โรงพยาบาล และ
อ าเภอที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์รับการตรวจ
ประเมินและเยี่ยม
เสริมพลังมาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณาการ 
และอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ 

 

- มีช่องทางเพื่อการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ
ทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบตา่งๆ  (สื่อ 
infographic   สาย
ด่วน 1663 การ
จัดบริการใน
โรงพยาบาล 
สถานศึกษา) ที่
หลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 

- โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ ์
YFHS ฉบับบูรณาการ
มากกว่าร้อยละ 80 

- อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์มากกว่า
ร้อยละ 70 
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วิธีการประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ผ่านส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลจ านวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
Baseline 

data 

หน่วยวดั ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

อตัราการคลอดมี

ชพีในหญงิอายุ 

15-19 ปี 

อตัราต่อ

ประชากรหญงิ

อายุ 15-19 ปี 

1,000 คน 

47.9 44.3 - 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์           อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 02 590 4049     E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์   รองอธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพทท์ี่ท างาน  02 590 4007    E-mail : drthong@gmail.com 
3. นายแพทย์กิตติพงศ์  แซ่เจ็ง           ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4169   E-mail : ktpjeng@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์  โทร 0 2590 4242   โทรสาร 02 590 4163 
2. นางปิยะรัตน์  เอ่ียมคง       โทร 0 2590 4166  โทรสาร 02 590 4163 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์            
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางปิยะรัตน์  เอ่ียมคง                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4166      โทรศัพท์มือถือ : 08 9762 7339  
    โทรสาร 02 590 4163                  Email : am-piyarat@hotmail.com 
2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ล าภู             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    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:am-piyarat@hotmail.com
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Agenda Based  

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

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

ส านักสง่เสริมสุขภาพ  ส านักโภชนาการ  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ   
และศูนย์อนามัยที่  2-5 ศูนย์อนามัยที่ 8-13  
(เนื่องจาก ศูนย์อนามัยที่ 1 6 7 รับการประเมินตัวชี้วัดที่ 16 งานวิจัย/วชิาการ) 

ค านิยาม  วัยท างาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มารับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุข 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 และสง่ออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม 
แหล่งข้อมูล Health data center (HDC) 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ปี – 44 ปี มีดัชนีมวลกายปกต ิ
รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ป ี– 44 ปี ที่ชัง่น้ าหนกัวัดส่วนสงูทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล - กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 2 รอบ คือ 

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

เกณฑ์การประเมิน : 
       ส านักสง่เสริมสุขภาพ  ส านักโภชนาการ  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ใช้ค่าเปาูหมาย ดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ ์2560) 

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

 
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
52 53 54 55 56 
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ศูนย์อนามัยที่ 1-13 : ใช้ค่าเปาูหมาย ดังนี ้

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

ร้อยละ 
รอบการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัความส 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) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
   (P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 

P : 1. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย (ภายในกระทรวงสธ. : สป.-กรมพ.-กรมสบส.-กรมคร.–อย. กระทรวงที่
เก่ียวข้อง: 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) 

I :  1. ประสานแหล่งเงินทุน (สสส./สปสช./พม./เทศบาล อปท./เอกชน/ชุมชน) เพื่อส่งเสริมประชาชนวัยท างานให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  
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    2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝูาระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยท างานเพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการKISS ในการเชื่อมโยงกับระบบ HDC 

R : พื้นที่มีความสามารถในการควบคุม ก ากับให้กลุ่มเปูาหมายได้ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าถึง
อาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การด าเนินชีวิตประจ าวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการเข้า
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (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. จัดท าแนวทางและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสง่เสริมประชาชน
วัยท างานหุ่นดสีุขภาพดี 
ให้กับ เขตสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด รพช. และ       
รพ.สต. 
2. มีการประชุมเพื่อจัดท า
ข้อตกลง/มาตรการทาง
สังคม/นโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพในพืน้ที่ 
3. จัดท าระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของ      
วัยท างาน 
4. มีการติดตามการ
ด าเนินการผ่านระบบ 
social media 
 

1. ได้มติข้อตกลงในการ
ส่งเสริมสุขภาพวัย
ท างานที่พงึประสงค์   
ในพื้นที ่
2. วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนี
มวลกาย ดูแนวโน้มของ
สถานการณผ์ลงาน    
รายศูนย์อนามยั 13 แห่ง
ตามค่าเปาูเปูาหมายที่
ถ่ายระดับและทะเบยีน 
ผู้น าสุขภาพ (health 
leader) 
3. มีรายงานก ากบั
ติดตามผา่นระบบนิเทศ
ติดตามของ กรมอนามัย 
 

1. น าข้อมูลที่ได้จาก  
การวิเคราะห์/
สังเคราะห์มาเพื่อปรับ
ระบบการสง่เสริม
สุขภาพของวัยท างาน 
2. ท าข้อสรุปการ
ด าเนินงานเป็น          
1 หน้ากระดาษ 
 

1. รายงาน
สถานการณ์คา่ดัชนี
มวลกายปกติแยก
ตามรายศูนย์อนามัย 
13 แห่งและภาพรวม
ประเทศ(กรมอนามัย
รายงาน ให้เขต
สุขภาพทราบใน
ระบบตนรวจ 
ราชการ) 
2. ร่างนโยบาย
สาธารณะระดับชาต ิ
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. ทีมงานผู้รบัผิดชอบ
ระดับจังหวัด (PM) ใน
การด าเนินการ 
2. มีแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพสง่เสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัย
ท างานที่พงึประสงค ์
3. มีการทอดถ่ายแผน
และสร้างผู้น าสุขภาพ 
(health leader) 
 

1. มีนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่หรือข้อตกลง
ชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพวัยท างานที่    
พึงประสงค์ 
2. มีข้อมูลสถานการณ์
ค่าดัชนีมวลกายปกติ
และทะเบียนผูน้ า
สุขภาพ (health 
leader) แยกตาม
จังหวัด  
3. การก ากับติดตาม 

1. มีข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์  
มาเพื่อปรับระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของ    
วัยท างาน 
2. มีการก ากับติดตาม 
 

1. รายงาน
สถานการณ์คา่ดัชนี
มวลกายปกติและ
ทะเบียนผู้น าสุขภาพ 
(health leader) 
แยกตามรายจังหวัด 
และภาพรวมศูนย์
(เขตสุขภาพรายงาน 
รายงานให ้สสจ.   
ในระบบตรวจ
ราชการ) 
2. มีนโยบาย
สาธารณะระดับพื้นที่
หรือข้อตกลงชุมชน
ในการส่งเสริม
สุขภาพวัยท างานที่
พึงประสงค์ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ ์

อ าเภอ /
ต าบล/ระบบ
บริการ  
 

1. มีแผนปฏิบัติการระดบั
พื้นที ่
2. ผู้น าสุขภาพ  (health 
leader) ที่ได้รบัการ
ถ่ายทอดมีการด าเนนิการ
ตามแนวทางฯในชุมชน 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค ์

1. ผู้น าสุขภาพ (health 
leader) มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ อย่างน้อย  
2 ใน 4 (กิน นอน 
กิจกรรมทางกาย และ
ดูแลช่องปาก) 
2. มีรายงานกิจกรรมที่ 
ผู้น าสุขภาพ (health 
leader) ไปด าเนนิการ
กับชุมชน       
3. มีนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นหรือข้อตกลง
ชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพวัยท างานที่    
พึงประสงค์ระดับพืน้ที่ 
อย่างน้อย 1 เร่ือง 

1. ผู้น าสุขภาพ (health 
leader) มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ครบทั้ง    
4 ด้าน (กิน นอน 
กิจกรรมทางกาย และ
ดูแลช่องปาก) 
2. วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล        
ดูแนวโน้มของ
สถานการณ์ร่วมกับ
พื้นที่เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรมที่พึ่งประสงค ์

1. ผู้น าสุขภาพ  
(health leader) 
เป็นต้นแบบดา้น
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ครบทัง้      
4 ด้าน (กิน นอน 
กิจกรรมทางกาย 
และดูแลช่องปาก) 
2. ประชาชนยอมรับ
มติ/ข้อตกลงและ
น าไปปฎบิัติจริง 

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

เอกสารสนับสนุน :  แผนปฏบิัติงาน / สรุปรายงานผูบ้ริหาร (1 page) / ภาพกิจกรรม/โครงการที่ได้รบั 
การอนุมัติ(ถ้ามี) / รายงานผลการด าเนินงานฉบบัสมบูรณ์ 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

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

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 านกัโภชนาการ 
    โทรศัพท์ 02 590 4328                  E-mail : napaphan.v@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ส านักโภชนาการ 
1. นางกุลพร สุขุมาลตระกลู  
    โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   0-2590-4308    โทรศัพท์มือถือ :  0-8631-92962 
    E-mail : kunpunk11@gmail.com 
2. นางวสุนธรี เสรีสชุาต 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 กรมอนามัย 
 

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. นางสาวสุรีย์รัตน์ พิพฒัน์จารกุิตติ์  
    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  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

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

กลุ่ม/ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม             ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   ศูนย์อนามัยที่ 1-13 

ค านิยาม - โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital 
หมายถึง โรงพยาบาลที่มีกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อ
การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทัง้ร่างกาย จิตใจ และสังคมของผูร้ับบริการ ทั้งผูปุ้วยและ
ญาติรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล  

- เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital มี 3 ระดับคอื 
   ระดับพื้นฐาน : พัฒนา 10 ข้อ  
        ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการ (1 ข้อ) 
        ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินกิจกรรม GREEN ขั้นพื้นฐาน (9 ข้อ)   
   ระดับดี : พัฒนา 12 ข้อ โดยต้องพัฒนาผ่านในระดับพื้นฐาน 10 ข้อ และพัฒนาเพิ่ม 
        อีก 2 ข้อ คือ 
        1. มีการพัฒนาส้วมที่อาคารผู้ปุวยใน ให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
        2. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ  
   ระดับดีมาก : พัฒนา 14 ข้อ โดยต้องพัฒนาผ่านในระดับดี 12 ข้อ และพัฒนาเพิ่ม   
        อีก 2 ข้อ คือ  
        1. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกิดการ
แลกเปลี่ยนรู้ 
        2. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community 
- การประเมินโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital ตามตัวชี้วัดนี้ ประเมินจากโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน   
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ    
  จ านวน 954 แห่ง 
- ข้อมูลจ านวนโรงพยาบาล จ าแนกตามศูนย์อนามัย       

หน่วยงาน จ านวน (แห่ง) หน่วยงาน จ านวน (แห่ง) 
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  



34 

 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) รพ. บันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงานส่งให้ส านกังานสาธารณสุขจังหวัด  
2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้ 
   ศูนย์อนามัย  เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของเขต   
3) ศูนย์อนามัยรวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้หน่วยงานส่วนกลาง    

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกจิกรรม GREEN & CLEAN 

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

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

เกณฑ์การประเมิน :  
          ส านักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม   ส านักสุขาภบิาลอาหารและน้ า  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
และศูนย์อนามัยที่ 1-13 ใช้ค่าเปูาหมายเทา่กัน ดังนี ้

 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
           

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

 
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560)  
 

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

 

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

Best practices ทั้งเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
I : สนบัสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน โดยใช้แหล่งทุนจากทุกแหล่งที่     

เป็นไปได ้
R : สนบัสนุนมาตรการทางกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการอนามัยสิง่แวดล้อมตามเกณฑ์            

GREEN & CLEAN Hospital อย่างเป็นรปูธรรม 
A : ส่งเสริมให้เกิดกลไกการบริหารจัดการเชิงนโยบายที่เข้มแข็งระดับกระทรวง ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา โรงพยาบาล

ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  
B : เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ สนับสุนนองค์ความรู้ ด้านการจัดการอนามัยสิง่แวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดบั 
 
 
 

B: เสรมิสรา้งทักษะความ
เชีย่วชาญ สนับสนุนองคค์วามรู ้

ดา้นการจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้ม

แกเ่จา้หนา้ทีท่กุระดบั 
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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 าเนินงานโดยผูต้รวจ
ราชการ และรายงาน
ผลการด าเนินงานใน
การประชุมผู้บรหิาร
กระทรวง  

1. มีการก ากับและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยผูต้รวจ
ราชการ และรายงาน
ผลการด าเนินงานใน
การประชุมผู้บรหิาร
กระทรวง  

1. มีการรายงานผล   
การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดในการประชุม
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. ร้อยละ 80  ของ
จังหวัด ด าเนินการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital  

 

2. ร้อยละ 100       
ของจังหวัด 
ด าเนินการขับเคลื่อน 
และประเมิน
โรงพยาบาล GREEN 
& CLEAN Hospital  

 

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. ผลงานเปรียบเทียบกับเปูาหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนนิกิจกรรม GREEN  
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ประเภท 
สถาน 

พยาบาล 

จ านวน 
(แห่ง) 

รพ.ท่ีมีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

การจัดการ 
มูลฝอย 

ติดเช้ือ (แห่ง) 
ร้อยละ 

การด าเนิน
กิจกรรม 

GREEN (แห่ง) 
ร้อยละ 

ด าเนินการ GREEN 
& CLEANและ

มาตรฐานการจัดการ 
มูลฝอยติดเช้ือ 

(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 



36 

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลโรงพยาบาล ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital  
                  “โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงคล์ดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและ 
                   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
               2. ข้อมูลไมร่วมการด าเนินงานของ โรงพยาบาลกรมสังกัดวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์        อธิบดีกรมอนามัย  
    โทรศัพท์  : 02-5904049 E-mail : drwachira99@gmai.com 
2. นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา   รองอธิบดีกรมอนามัย  
    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 /
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางปรียานชุ  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 
 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล  

กองแผนงาน และส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย 
 
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. ณีรนุช  อาภาจรัส                  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904316 
    E-mail : neeranuch.a@anamai.mail.go.th  
2. นางพรทิพา  โพธิ์ไพโรจน์          โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904316 
    E-mail : porntipa.p@anamai.mail.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drwachira99@gmai.com
mailto:danai.t@anamai.mail.go.th
mailto:neeranuch.a@anamai.mail.go.th
mailto:porntipa.p@anamai.mail.go.th
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Area Based  
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัย

สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมด าเนินการ สามารถน าสินค้าและบริการ ของกรมอนามัยไป
ด าเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

กลุ่ม/ Cluster -  
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ส านักโภชนาการ  ส านักทันตสาธารณสุข  ส านักอนามัยการ
เจริญพันธุ์  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ   ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ ากอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ    ศูนย์อนามัยที่ 1-13 

ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 100 ของ 200 ต าบลเปูาหมาย 
ค านิยาม - ต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม   

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ต าบลที่มีการด าเนินงานบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 
กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการจัดการค่ากลาง และงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

- ต าบลใช้เทคนิคการจัดการค่ากลาง หมายถึง ต าบลใช้ค่ากลางในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การ
เฝูาระวัง/ คัดกรอง  การสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับแผนงาน 
โครงการ และการใช้มาตรการทางสังคม 

เกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  

ระดับ เกณฑ์ด าเนินการ 
1 ศูนย์เขตมีค่ากลางความส าเร็จระดับเขต5 กลุ่มวัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
2 ทุกจังหวัดมีค่ากลางที่คาดหวังและส่งให้พ้ืนที่ใช้ 
3 ต าบลเปูาหมายมีโครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 2 

กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4 ต าบลเปูาหมายมีโครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 3 

กลุ่มวัยขึ้นไปและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5 มีการด านินงานผ่านระดับ 1-4 และเกิดนวัตกรรมสังคม อย่าง

น้อย 1 เรื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย 1.พ้ืนที่ต าบลต้นแบบ ปี 2559 จ านวน 117 ต าบล 
2.พ้ืนที่ต าบลต้นแบบใหม่ ปี 2560 ศูนย์เขตละ 8 ต าบล  
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 200 ต าบล 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล ศูนย์อนามัย รวบรวมข้อมูลรายงานส่งมายังส่วนกลาง 

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

สิ่งแวดล้อมท่ีผ่านเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560 

เกณฑ์การประเมิน: 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
 

ระดับข้ันตอน 
ความส าเร็จ 

รอบการประเมิน/คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก  

(ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
คะแนน 

1 อบรมวิทยากร(ครู ก) เทคนิคการใช้ค่ากลาง  2 
2 ศูนย์เขตมีค่ากลางความส าเร็จระดับเขต 5 กลุ่มวัยและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
1 

3 ร้อยละ 75 ของจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีค่ากลางที่
คาดหวังและส่งให้พ้ืนที่ใช้ 

1 

4 ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีค่ากลางที่คาดหวังและส่งให้พ้ืนที่
ใช้ 

1 

คะแนนรวม 5  
 

5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560)  :  
ร้อยละของต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลต้นแบบบูรณาการ 5  กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับ 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 โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯโดยประสานกับกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
บูรณาการงานและเกณฑ์การประเมินในต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัยอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และต าบล Long term care  

    2) ประสานเขตสุขภาพ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้
มีการจัดท าค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด และบูรณาการหลักสูตรการอบรมนักจัดการสุขภาพระดับอ าเภอ 
พ่ีเลี้ยงระดับต าบลและ อสม.นักจัดการสุขภาพ 
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I :1) กรมอนามัย จัดสรรงบประมาณ เพ่ือประชุมคณะอนุกรรมการฯ, อบรมวิทยากรเชี่ยวชาญการใช้แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลางแก่บุคลากรของกรมอนามัย ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต, 
สนับสนุนการจัดท าค่ากลางความส าเร็จระดับเขต, สนับสนุนการอบรมครู ก เรื่องแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
และเทคนิคการจัดการค่ากลาง แก่บุคลากรจากทุกจังหวัด สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

   2) ประสานเขตสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณในการอบรมครู ข.ด้านการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และเทคนิคการใช้ค่ากลางระดับพ้ืนที่ 
และประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นในการปรับแผนงานโครงการเพ่ือให้มีการบูรณาการโครงการจัดการ
สุขภาพ 5 กลุ่มวัยอนามัยสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนงบประมาณในการสร้างนวัตกรรมสังคม  

R : ติดตามก ากับการด าเนินงาน เยี่ยมเสริมพลังโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และรายงานผลการด าเนินงาน
ทุกไตรมาส 

B : พัฒนาศักยภาพวิทยากรเชียวชาญด้านแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการใช้ค่ากลาง ในระดับเขต
(Super Trainer ) กลุ่มเปูาหมายคือ นักวิชาการ จากหน่วยงานวิชาการระดับเขต ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 - 
13 ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 ส านักงานเขตสุขภาพ รวมจ านวน 77 
คน และ Super Trainerไปอบรมครู ก. ในระดับจังหวัดทุกจังหวัด กลุ่มเปูาหมายคือ นักวิชาการท่ีรับผิดชอบ
งานด้านส่งเสริมสุขภาพ,ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, ต าบลจัดการสุขภาพ, ต าบลlongterm care และกลุ่ม
พัฒนายุทธศาสตร์ จ านวน ประมาณ 300 คน จากนั้น ครู ก ต้องไปพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดครู ข เพ่ือขยาย
พ้ืนที่ต าบลเปูาหมายต่อไป 

A : สื่อสารนโยบาย และสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแก่จังหวัดในพ้ืนที่เปูาหมายเรื่องการใช้แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการค่ากลาง และการสาธารณสุขมูลฐาน โดยผ่าน Super Trainer ,ครู ก. ,ครู 
ข. และนักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 1 – 13  สื่อสารผ่านกลุ่มไลน์, copต าบลบูรณาการ,จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทีมวิทยากรและถอดบทเรียน 

 

Small success 
บทบาท

หน่วยงาน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 1. มีการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ต าบลต้นแบบบูรณาฯ 
เพื่อจัดท ากรอบแนว
ทางการด าเนินงานระดับ
เขต และระดับพื้นที ่

1. ประชุมจัดท าค่า
กลางระดบัประเทศ 
โดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ และ 
Supertrainer 

1. คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและSuper 
trainerส่วนกลาง 
สนับสนนุ ติดตาม 
เยี่ยมเสริมพลัง 
 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนการด าเนินงาน
และถอดบทเรียน 

 

 2. มีหลักสูตรวิทยากร
การใช้แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และค่ากลาง 
(ครู ก) 

2. คณะอนุกรรมการ
และSuper trainer
ส่วนกลาง สนับสนนุ 
ติดตาม เยี่ยมเสริม
พลัง 

2. มีระบบการติดตาม 
ก ากับ โดย
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯการนิเทศ
งานกรมอนามัย  

2. คณะอนุกรรมการ
และSuper trainer 
ส่วนกลาง สนับสนนุ 
ติดตาม เยี่ยมเสริม
พลัง 

 3. อบรมวิทยากรการใช้
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และค่ากลาง 
(ครู ก) 4 ภาค  
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บทบาท
หน่วยงาน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 4. มีระบบการก ากับ
ติดตาม โดยการนิเทศ
งานเยี่ยมเสริมพลงัโดย
คณะอนุกรรมการฯกรม
อนามัย การรายงานผ่าน
ระบบการรายงานตามค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

   

ศูนย์อนามัย 1. ก าหนดต าบล
เปูาหมายส่งให้ส่วนกลาง 

1. มีค่ากลางที่คาดหวัง
ระดับจังหวัดและ
ถ่ายทอดให้พื้นที่
น าไปใชป้ระเมิน
ศักยภาพ/แผนงาน
โครงการของชุมชน 

1. สนบัสนุนองค์
ความรู้การด าเนินงาน
ในต าบลต้นแบบและ
ติดตาม เยี่ยมเสริม
พลัง 

1. สนบัสนุนองค์
ความรู้การ
ด าเนินงานในต าบล
ต้นแบบและติดตาม
ประมินผล 

 2. จัดท าคา่กลาง
ความส าเร็จระดบัเขต
และประกาศถ่ายทอดสู่
ระดับจังหวัด 

2. ร่วมกับจังหวัด/
พื้นที่อบรมวิทยากร
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และ
เทคนิคการใช้ค่ากลาง
ในระดับพืน้ที่ (ครู ข) 

2. อย่างน้อยร้อยละ 
60 ของต าบล
เปูาหมายผา่นเกณฑ์
การประเมินต าบล
ต้นแบบบูรณาการ
ด้านสง่เสริมสุขภาพ   
5 กลุ่มวัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับ 3 
ขึ้นไป 

2. อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของต าบล
เปูาหมายผา่นเกณฑ์
การประเมินต าบล
ต้นแบบบูรณาการ
ด้านสง่เสริมสุขภาพ 
5 กลุ่มวัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับ 3 
ขึ้นไป 

  
 
 
 
 

3. อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของต าบล
เปูาหมายมีโครงการ
บูรณาการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัย 2 กลุ่ม
วัยและอนามยั
สิ่งแวดล้อม 

  

ต าบลเปูาหมาย  1. มีวิทยากรการใช้
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ในพืน้ที่ 
(ครู ข) 

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

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

  2. มีการเปิดงานต าบล
น าร่อง และด าเนิน งาน
ตามแผนอยา่งน้อย ร้อย
ละ 50 
 

2. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต าบลต้นแบบ
บูรณาการด้านส่งเสริม
สุขภาพ 5 กลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3 ขึ้นไป 

2. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต าบลต้นแบบ
บูรณาการด้านส่งเสริม
สุขภาพ 5 กลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3 ขึ้นไป 
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บทบาท
หน่วยงาน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

  3. มีโครงการบูรณา
การส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวัย 2 กลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  

วิธีการประเมินผล :  1. ศูนย์อนามัยประเมินตนเองและรายงานผลมายังส่วนกลาง 
2. คณะอนุกรรมการฯและSupertrainerส่วนกลางสุ่มประเมินและเยี่ยมเสริมพลังร่วมกับ

ศูนย์อนามัย 
หลักฐานอ้างอิง 1. แบบบนัทึกการเก็บข้อมูล พร้อมภาพกิจกรรม สื่อต่าง ๆ ประกอบ 

2. บันทึกการร่วมกิจกรรม/ร่วมประชุมของ Supertrainer ส่วนกลาง 
หมายเหตุ คะแนนของSupertrainer คือคะแนนของผู้อ านวยการส านัก/กอง 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนนิงานและเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบบรูณาการฯ 
2. หลักสูตรการอบรมวิทยากรการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง 
3. คู่มือการใช้ค่ากลางเพื่อการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. ต าราวิวฒันาการของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การจัดการค่ากลาง การบูรณาการ  
5. การสร้างนวตักรรม 

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 

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

ร้อยละของต าบล
ต้นแบบการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ - - ต าบลที่มี
กระบวนการ 
117 ต าบล 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสขุภาพ 
   โทรศัพท์  02 – 590 4221 
2. นางสาวพิริยา  วัฒนารุ่งกานต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
    ส านักสง่เสริมสุขภาพ   โทรศัพท์  02 - 5904554 
3. นางปิยพร  เสาร์สาร หัวหน้ากลุม่พัฒนายุทธศาสตร์และการวิจยั 
    ศูนย์อนามัยที1่ เชียงใหม่  โทรศัพท์ 081 – 7831956 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

ส านักสง่เสริมสุขภาพ  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นางปิยะวรรณ  กลิน่สุคนธส์ านกัส่งเสริมสุขภาพ 
โทร  02 – 5904560 
นางสาวระววีรรณ  ส าลี  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
โทร  02 - 5904562 
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Agenda Based   

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) ที่จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการ   

ประเด็นยุทธศาสตร ์ Service excellence 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ค านิยาม 1. กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางการด าเนินงาน 4 องค์ประกอบ คือ  

 การจัดกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
 การจัดระบบบริการ primary service package เพื่อบูรณาการ Service plan กับ

การดูแลประชากรตามกลุ่มวัย  
 การบริหารจัดการและการจัดระบบสนบัสนุนเครือข่าย 
 การควบคุมก ากับและติดตามประเมินผล 

2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หมายถึง การบริการและการฝึกทักษะรายบุคคล      อาจ
ด าเนินการในสถานพยาบาล ในชุมชน หรือที่ครัวเรือนด้วยการติดตามเยี่ยมบ้าน  

2.1 ด้านสุขภาพช่องปาก  
1) การส่งเสริมสุขภาพ โดยตรวจสุขภาพช่องปากในช่วงของการฝากครรภ์    คร้ังที่ 1 

และฝึกทักษะหญิงมีครรภ์และมารดาให้แปรงฟันตนเองและแปรงฟันบุตรได้ 
2) การปูองกันโรคในช่องปาก 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

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

โลหิตจาง 
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2.3 กิจกรรมติดตามเย่ียมบ้าน 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 คร้ัง 
3. สตรี หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์และมารดาของเด็กปฐมวัย 
4. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

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

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภมูิบันทึกข้อมูลในแฟูม Dental และ Service และ 
2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล 43 แฟูม 
3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งแบบรายงานแผนและการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สตรีและเด็กปฐมวัยดา้นสุขภาพช่องปากและโภชนาการแบบบูรณาการรายไตรมาส 
4) ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลรายไตรมาสส่งกรมอนามัย 
5) ส่วนกลางส ารวจรายป ี

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ครัวเรือน   
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จัดบริการสง่เสริม 

     สุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการ   
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลประชาชน   

      ทั้งหมด 462 ทีม  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือนโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

ระดับขั้น
ความ 
ส าเร็จ 

รอบการประเมิน/คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก  

(ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ ์2560) 
คะแนน 5 เดือนหลัง  

(มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 
คะแนน 

1 ศูนย์อนามัยและจังหวัดรับทราบ
วัตถุประสงค์ เปาูหมาย และแนวทาง
การด าเนินงาน 

1 มี PCC จัดบริการฯ ร้อยละ 20 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1 

2 มีแนวทางการด าเนนิงานจัดบริการฯ  1 มี PCC จัดบริการฯ ร้อยละ 30 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1 

3 ร้อยละ 25 ของจังหวัดมีแผนงานและ
เปูาหมายด าเนินการ 

1 มี PCC จัดบริการฯ ร้อยละ 40 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1 

4 มี PCC จัดบริการฯ ร้อยละ 10 ของ 
PCC ทั้งหมด 

2 มี PCC จัดบริการฯ ร้อยละ 50 ของ 
PCC ทั้งหมด 

1 

5 -  รายงานสรุปผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการและ 
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 าเนินงานผ่านชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมปูองกันและบริการแบบผู้ปุวยนอก (กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) ตามนโยบายระดับเขตและจังหวัด และกองทุนสุขภาพต าบล  

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

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

  3. สร้างระบบสื่อสารทางสังคมออนไลน์ระหว่างส่วนกลาง ศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลแม่ข่าย   

B : 1. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและนักวิชาการส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
นโยบายและกลไก PCC การสนับสนุน และการติดตามก ากับให้บบรรลุเปูาหมาย  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการท างานบูรณาการโดยยึดเปูาประสงค์ร่วม 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
ออนไลน ์
5. มีระบบติดตามก ากับ  
6. รายงานต่อ
คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพช่องปาก กสธ. 

1. มีระบบสนับสนนุด้าน
วิชาการและเทคนิค
ด าเนินงานและการ
ประเมินผล 

2. ปรับหลักสูตรอบรม 
ด้านทนัตสาธารณสุข 

3. นิเทศเสริมพลังและ
สรุปผล 

4. ติดตามและประเมินผล
จากระบบ 43 แฟูม 
นิเทศเสริมพลัง และ
สรุปผล 

5. รายงานต่อ
คณะกรรมการ พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ช่องปาก กสธ.   

1. มีระบบสนบัสนุน
ด้านวชิาการและ
เทคนิคด าเนินงาน
และการประเมินผล 

2. ติดตามและ
ประเมินผลจาก
ระบบ 43 แฟูม 

3. รายงานต่อ
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพช่องปาก 
กสธ.  

 

1. นิเทศเสริมพลังและ
สรุปผล 

2. ประเมินผลจากระบบ 
43 แฟูม ส ารวจรายป ี
และนิเทศ  

3. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะ เชิง
ปฏิบัต-ิ การและเชิง
นโยบาย 

4. รายงานต่อคณะ
กรรม-การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพช่องปาก 
กสธ. 

5. จัดประชุมวชิาการ 

เขต/ 
จังหวัด 

1.  คณะกรรมการจัดท า
แผนงานบูรณาการใน
แผนระดับจังหวัด 

2.  จัดระบบสนบัสนุน
วัสดุอุปกรณ์และ
บุคลากร 

3. ร้อยละ 25 ของจังหวัด
มีแผนงานและ
เปูาหมายด าเนินการ     

1. ร้อยละ 50 ของจังหวัด
มีแผนงานและเปูาหมาย
ด าเนินการ 
2. มีการติดตามระดบั
เขต จังหวัด และสื่อสาร
กับส่วนกลาง  

มีการติดตามระดบัเขต 
จังหวัด และสื่อสารกับ
ส่วนกลาง 

1. มีการติดตามระดบั   
ศูนย์อนามัย-จังหวัด-
โรงพยาบาลแม่ขา่ย 

2. ประเมินผลจาก
ระบบ 43 แฟูมและ
ส ารวจรายป ี   

3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

เครือข่าย
บริการ/ 
PCC 

1.  บูรณาการแผนงาน
และเปูาหมายในแผน
ระดับเครือข่ายบริการ
และPCC 

2.  PCC จัดบริการฯ    

1. มีการติดตามระดบั
เครือข่ายบริการ 
2. PCC จัดบริการฯ     
ร้อยละ 10 ของ PCC
ทั้งหมด 

1. มีการติดตามระดบั
เครือข่ายบริการ 
2. PCC จัดบริการฯ    
ร้อยละ 40 ของ PCC 
ทั้งหมด 

1. มีการติดตามระดบั
เครือข่ายบริการ 
2. PCC จัดบริการฯ 
ร้อยละ 50 ของ PCC 
ทั้งหมด 

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

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

และเด็กอายุ 5 ปี สูงดสีมส่วน  
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนนิงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยดา้น

สุขภาพช่องปากและโภชนาการโดยเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (กรมอนามัย)  
2. แนวทางการด าเนินงาน Primary Care Cluster ส าหรับหน่วยบริการ (ฉบับ 10 

มิถุนายน 2559)  
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3. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
4. แบบรายงานแผนและการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย

ด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการแบบบูรณาการ   
5. โปรแกรมและคู่มือการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (กรมอนามัย) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

  - - - 
หมายเหตุ   เป็นตัวชี้วัดใหม่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐาน 

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. ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม      ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4212     E-mail : pprasertsom@gmail.com 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ ส านักทันตสาธารณสุขและส านักโภชนาการ 
1. น.ส.สุวรรณา เอ้ืออรรถการุณ กลุ่มพัฒนาทนัตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน                           
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   02-5904204     โทรสาร: 02-5904209 
 โทรศัพท์มือถือ :  081-660-9406         E-mail :  suwanna.dt@gmail.com 
2. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลลิิตกุล             กลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   02-5904338      โทรสาร: 02-5904339 
โทรศัพท์มือถือ :  083-074-8574           E-mail : nutwan65@gmail.com   
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ส านักทนัตสาธารณสุข 
นายปัธทวี  สีหะวงษ ์                  กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   02-5904213     โทรสาร: 02-5904203 
โทรศัพท์มือถือ :  091-8195369        E-mail :  plamohwie@gmail.com 
 

หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

ส านักทนัตสาธารณสุข และส านกัโภชนาการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ทพญ.เพ็ญแข  ลาภยิ่ง                   กลุ่มพัฒนาระบบทนัตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :   02-5904213     โทรสาร: 02-5904203 
โทรศัพท์มือถือ :  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 เชียงใหม่ 12 2 ตาก 6 
  ล าปาง 6   อุตรดิตถ์ 0 
  ล าพูน 9   สุโขทัย 9 
  แม่ฮ่องสอน 0   เพชรบูรณ์ 7 
  เชียงราย 8   พิษณุโลก 13 
  แพร ่ 4    
  น่าน 4    
  พะเยา 8    

ภาพรวมเขต 51 ภาพรวมเขต 35 

3 นครสวรรค์ 5 4 สระบุร ี 0 
  ก าแพงเพชร 11   นนทบุรี 12 
  พิจิตร 5   ปทุมธาน ี 7 
  อุทัยธาน ี 5   พระนครศรีอยุธยา 1 
  ชัยนาท 4   ลพบุร ี 6 
     สิงห์บุรี 0 
     นครนายก 2 
     อ่างทอง 0 

ภาพรวมเขต 30 ภาพรวมเขต 28 

5 สุพรรณบุรี 7 6 ฉะเชิงเทรา 6 
  นครปฐม 5   สระแก้ว 0 
  กาญจนบุร ี 7   ปราจีนบุร ี 0 
  ราชบุร ี 16   สมุทรปราการ 28 
  ประจวบคีรีขันธ ์ 8   ชลบุร ี 11 
  เพชรบุรี 4   ระยอง 1 
  สมุทรสงคราม 5   จันทบุร ี 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 
  บุรีรัมย์ 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 
  กระบี่ 2   ยะลา 7 
  ภูเก็ต 0   นราธิวาส 7 
  ระนอง 5   พัทลุง 4 

ภาพรวมเขต 25 ภาพรวมเขต 38 
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Agenda Based  
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดบัหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 2. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสงู (HPO) 

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

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

ค านิยาม           ความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 
หมายถึง หน่วยงานจัดมีกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย  
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่ถ่ายทอดมาจากค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
มีการจัดท าแบบมอบหมายงานระหว่างผู้อ านวยการกับหัวหน้ากลุ่มงาน 
และระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตัวชี้วัดและค่าเปาูหมาย เพื่อให้ผลการด าเนินงาน สนับสนุนภารกิจ ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และบรรลุเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 
 ตัวชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง  ตัวชี้วัดในการท างานของแต่ละบุคคล ตามบทบาท 
หน้าที่รับผิดชอบของบุคคลที่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน สนับสนุนภารกิจ ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และบรรลุเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 

กลุ่มเปูาหมาย ข้าราชการในสังกัดกรมอนามัย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทุกหน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองในระบบ DOC น าหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
รายการข้อมูล - 
สูตรค านวณตวัชี้วัด - 
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 าเนินงานแตล่ะระดับ ดังนี ้
 

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 - หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวน ตัวชี้วัดเพื่อ
เตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับกลุ่มงาน
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 ค่าเปูาหมาย 
และเกณฑ์การประเมินผลตั วชี้ วั ด ที่ ใช้
ประเมินผลได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- หนว่ยงานมีการจดัท าแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล 

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

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเปาูหมาย และเกณฑ์
การประเมินผล ครบถ้วน  

- หนว่ยงานมีการจดัท าแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล 

  (เอกสารหมายเลข 3) 
3 - มีการสื่อสารตัวชี้วดัและคา่เปาูหมาย

ผลส าเร็จของงาน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและด าเนนิการตาม
ตัวชี้วัดทีไ่ด้รับมอบหมาย ผ่านชอ่งทางต่างๆ 
เช่น การประชุมของหน่วยงาน หนังสือ
ราชการ เว็บไซต์ ฯลฯ 

3 รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือแจ้งเวียน 
หรือเว็บไชต์ ฯลฯ 

4 - มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วดั
ระดับหน่วยงานและระดบับุคคล 

4  - หลักฐานแสดงการก ากับติดตาม เช่น  
   รายงานการประชุม เป็นตน้ 

5 - รายงานผลการด าเนนิการความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามที่ กพร. 
ก าหนด 

5 - เงื่อนไข ส่งหลักฐานครบถ้วนภายใน   
  ระยะเวลาที่ กพร.ก าหนด 

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

เตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับกลุ่มงาน
และรายบุคคล ในรูปแบบคณะกรรมการ อาทิ 
กรรมการบริหาร,กรรมการวางแผนและ
ประเมินผล,กรรมการพัฒนาบุคลากร ฯล 

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

 - หน่วยงาน/กลุ่มงาน น าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรอบที่ผ่านมา ศึกษา ทบทวน 
วิเคราะห์และวางกรอบแนวทางเพื่อเตรียมจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 

 กรอบแนวทางการจัดท าแผนฯ/การด าเนินงาน/
รายงานความก้าวหน้า 

2 - หนว่ยงานมีการจดัท าแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล 

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

 - ถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากร
รับทราบกรอบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 - สรุปรายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งเวียน
ที่มีลายมือชื่อผู้รบัทราบ หรือหน้าเว็บไซต์ 
ฯลฯ 
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ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมินผล 
3 - มีการสื่อสารตัวชี้วดัและคา่เปาูหมาย

ผลส าเร็จของงาน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและด าเนนิการตาม
ตัวชี้วัดทีไ่ด้รับมอบหมาย ผ่านชอ่งทางต่างๆ 
เช่น การประชุมของหน่วยงาน หนังสือ
ราชการ เว็บไซต์ ฯลฯ 

3 - รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือแจ้ง
เวียน หรือเว็บไชต์ ฯลฯ 

 - จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน 

 1. ส่งเดือน 31 พ.ค.60 
1.1 จัดท าแผนพฒันารายบุคคล  
     (เอกสารหมายเลข 4)   
1.2 จัดท าแผนพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 
     (เอกสารหมายเลข 5)   

4 - มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วดั
ระดับหน่วยงานและระดบับุคคล 

4 - หลักฐานแสดงการก ากับติดตาม เช่น รายงาน 
  การประชุม เปน็ต้น 

 - มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ 

  

5 - รายงานผลการด าเนนิการความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามที่ กพร. 
ก าหนด 

5 - เงื่อนไข ส่งหลักฐานครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ กพร.ก าหนด 

 
มาตรการส าคัญ  ที่ท าให้ตัวชีวั้ดบรรลุผล :  
1. หัวหน้าหน่วยงานจัดกระบวนการสื่อสารให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝุาย และบุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบเปูาหมาย

ทิศทาง และตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมายตามค ารับรองของกรม รวมถึงภารกิจของหน่วยงาน 
2. จัดเวทีของหน่วยงานเพื่อ 

2.1 ถ่ายระดับตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมายโดย จ าแนก วิเคราะห์ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่ม/ฝุายในหน่วยงาน และถ่ายทอด
ตัวชี้วัดตามค ารับรองสู่กลุ่ม/ฝุาย  

2.2 ถ่ายระดับตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมายจากกลุ่ม/ฝุายสู่ปฏิบัติงาน  โดยจ าแนกตัวชี้วัดตามค ารับรองเป็น แผนงาน/
โครงการ/มาตรการ ที่ตอบสนองสัมฤทธิ์ผลของตัวชี้วัด และจัดท าเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล และมอบหมายไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง 

3. วางระบบในการติดตามก ากับ และสะท้อนผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การรายงาน การประชุมติดตาม
ก ากับ การน าเสนอผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

4. วางระบบการบริหารการผลปฏิบัติงาน และสมรรถนะ (Consequence management) ในรูปคณะกรรมการในการ
พิจารณา และตรวจสอบความสอดคล้องของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรอง ผลงานตามตัวชี้วัดที่รับ
มอบหมายรายบุคคล และการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงพิจารณาแผนพัฒนารายบุคคล สายงาน หรือหน่วยงาน 
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Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง - จัดท าค ารบัรอง และ
ยืนยันตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการในภาพ
กรมอนามัย  

- ประชุมชี้แจง และฝึก
ปฏิบัติแนวทางการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
หน่วยงาน และบุคคล
ให้กับ 

-สุ่มตรวจสอบความ
สอดคล้องของของ
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
และตัวชี้วดัในการ
มอบหมายงาน
รายบุคคล 

- จัดสรรเงินเดือนตามผล
การด าเนินงานตามค า
รับรอง 

- สุ่มประเมินผลการ
ประเมินรายบุคคล และ
ตัวชี้วัดตามค ารับรองที่
ได้รับการถ่ายระดบั 

- รายงาน และ
สะท้อนการสุ่ม
ประเมินผลการ
ประเมินรายบุคคล 
และตัวชี้วดัตามค า
รับรองที่ได้รับการ
ถ่ายระดับ แก่
ผู้บริหาร และ
หน่วยงาน 

 

- วิเคราะห์ และ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหาร
ผลการปฏบิัติงาน 
(Performance 
based 
management 
system) 

ภูมิภาค - หัวหน้าหน่วยงาน
วิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองของกรม และ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
หัวหน้ากลุ่ม/ฝาุย โดย
จัดท าเปน็ค ารับรอง 

- หัวหน้ากลุ่ม/ฝาุย
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของตัวชี้วัดที่
ถ่ายลง จัดท าเปน็
ตัวชี้วัดรายบุคคล และ
ถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัด
ระดับบุคคล จากนัน้ท า
แบบมอบหมายงาน ส่ง
มาที่กรมอนามัย 

- หัวหน้าหน่วยงาน และ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝาุยวาง
ระบบติดตามก ากับการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่ถ่ายทอดสู่บุคคล
อย่างสม่ าเสมอ 

- หัวหน้าหน่วยงาน และ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝาุย 
ติดตามก ากับ ผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตาม
ค ารับรอง และตัวชี้วัดที่
ถ่ายทอดลงสูบุ่คคล 

- ตรวจความสอดคล้อง
ของผลงานรายบุคคล
และผลงานตามตัวชี้วัด
ค ารับรอง 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดของ
หน่วยงานมายังกรม
อนามัย 

 
 
 
 
 

- วิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะ ของ
บุคคล พร้อมจัดท า
แผนพัฒนา
รายบุคคล รายสาย
งาน และระดบั
หน่วยงาน 

- ปรับปรุงตัวชี้วัดที่
มอบหมาย
รายบุคคลในการ
ประเมินรอบที่ 2 ใน
กรณี ไม่ตอบสนอง
ตัวชี้วัดค ารบัรอง 
หรือเพื่มเพิ่มสัมฤทธิ์
ผลการปฏบิัติงาน
ที่มากข้ึน 

- หัวหน้าหน่วยงาน 
และหัวหน้ากลุ่ม/ฝุาย 
ติดตามก ากับ ผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด
ตามค ารับรอง และ
ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดลงสู่
บุคคล รวมถึงการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
รายสายงาน และ
ระดับหน่วยงาน 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดของ
หน่วยงานมายังกรม
อนามัย 

- ประเมินสัมฤทธิผ์ล
ของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล/สายงาน/
หน่วยงาน 
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ผู้ก ากับตัวชี้วัด    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่  โทรศัพท:์ 0 2590 4081-2 
 

ผู้ประสานงานตัวชี้วดั    1. นางสาววาสนา  สงวนหมู่   โทรศัพท:์ 0 2590 4079 
2. นางสาวประภาภัส  อัมรี              โทรศัพท:์ 0 2590 4091 
3. นายพงษ์เทพ  เจริญสวสัดิ ์  โทรศัพท:์ 0 2590 4043 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล    

กองการเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนนิงาน 

1. นายพงษ์เทพ  เจริญสวสัดิ ์  โทรศัพท:์ 0 2590 4043 
2. นางสาววาสนา  สงวนหมู่  โทรศัพท:์ 0 2590 4079 
3. นางสาวประภาภัส  อัมรี             โทรศัพท:์ 0 2590 4091 
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Function Based 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด

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

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

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

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั     
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานเจา้ภาพหลัก จดัเก็บข้อมูลหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการตามรายละเอียดการประเมิน  

รอบ 5 เดือน   
2. หน่วยงานเจ้าภาพประมวลผลและจัดส่งสรุปการรายงานผลในภาพรวมให้หน่วยงาน

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

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

ระดับ รายละเอียดการประเมิน คะแนน 
1 ส านัก/กอง/ศนูย์ฯ แจ้งรายชื่อผูร้ับผิดชอบและผูป้ระสานงาน อย่างน้อย จ านวน 2 คนให้

หน่วยงานเจ้าภาพและสง่ผู้รับผดิชอบ/ผูป้ระสานงานเข้าอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1 

2 ด าเนินการระดับ 1 และ 
ส านัก/กอง/ศนูย์ฯ วางแผนสื่อสาร หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนการรับรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบ 

2 

3 ด าเนินการระดับ 2 และ 
ส านัก/กอง/ศนูย์ฯ ด าเนินงานตามแผนด าเนินการตามแผน และแสดงให้เห็นวา่ทุกคนใน
องค์กร รับทราบในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

3 

4 ด าเนินการระดับ 3 และ 
ส ารวจและจัดเกบ็แบบประเมนิฯ จากบุคลากรในหน่วยงาน  ครบตามเปูาหมาย รวมถึงจัดสง่
แบบประเมนิฯ ให้หน่วยงานเจ้าภาพ ภายในเวลาที่ก าหนด ครบทุกคนในหน่วยงาน 

4 

5 ด าเนินการระดับ 4 และ 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนนิงานในระบบศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงาน  กรมอนามัย 
(DOC)   

5 
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5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560)  
          ร้อยละการรับรู้เร่ืองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน     

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

      
มาตรการส าคัญที่ท าใหต้ัวชี้วัดบรรลุผล: 
1. หน่วยงานเจ้าภาพจัดอบรมพฒันาครู ก เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานของ

ส านัก/กอง/ศนูย์ฯ 
2. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานของส านัก/กอง/ศนูย์ฯ สื่อสารท าความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับ

บุคลากรในหน่วยงาน เช่น การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
3. หน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างกระแส สนบัสนุนให้เกิดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใส เช่น การรณรงค์ การจัด

มหกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ฯลฯ 
4. ตรวจสอบ/สอบทานความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการรับรูก้ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
Small success :  
 

รอบ 3 เดือน 1. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ก าหนดผูร้ับผิดชอบและผูป้ระสานงาน อย่างน้อย 2 คน ของหน่วยงาน 
2. ผู้รับผดิชอบ/ผู้ประสานงานของหน่วยงานเข้าอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วางแผนการสื่อสารรณรงค์ หรือจัดกิจกรรมให้เกิดการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 

รอบ 6 เดือน 1. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ด าเนนิการตามแผน และตรวจสอบ/สอบทานความรู้ ความเข้าใจ 
2. หน่วยงานด าเนินการส ารวจและจัดเกบ็แบบประเมินฯ จากบุคลากรในหน่วยงาน  ครบตามเปูาหมาย 

และจัดส่งให้หน่วยงานงานเจ้าภาพหลัก 
รอบ 9 เดือน 1. หน่วยงานเจ้าภาพ (กองการเจ้าหน้าที)่ ด าเนนิการประมวลผลและจัดส่งผลการประมวลผลให้

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

ในหน่วยงานสังกัดกรมอนามยัและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     
วิธีการประเมินผล :  
 

รอบ 5 เดือน : หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการประเมิน 5 ระดับ  
รอบ 10 เดือน : ประเมินจากผลการรับรู้เร่ืองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร 
                      ในหน่วยงาน โดยหน่วยงานเจ้าภาพประมวลผลและจัดส่งผลการประมวล 
                      ให้หน่วยงานรับทราบ 

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

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

    
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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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
2. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด  นักทรัพยากรบุคคล  
    โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่  

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  นักทรัพยากรบุคคล 
   โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 
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Function Based 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย                                 

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

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม/cluster กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน - HR 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

ค านิยาม          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด    
กรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐาน        เชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) โดยประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์     ของ
หน่วยงานบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 
องค์ประกอบ คือ ความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture)  

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

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

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. จัดส่งหลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์    
    (Evidence Based) ให้เจ้าภาพ ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้  
      - หน่วยงานส่วนกลางให้จัดส่งหลักฐานอ้างอิงให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  
            (กองการเจ้าหน้าที่)  
 - หน่วยงานที่ตั้งในส่วนภูมิภาคเก็บหลักฐานอ้างอิงไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 
4. เจ้าภาพหลักและคณะกรรมการกลาง (ตามที่กรมแต่งตั้ง) มสีิทธิ์เรียกดูเอกสารหลักฐาน

ของหน่วยงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
5. เจ้าภาพหลักและคณะกรรมการกลาง (ตามที่กรมแต่งตั้ง) อาจมีการลงพืน้ที่             

เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
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แหล่งข้อมูล หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     
รายการข้อมูล 1 แบบประเมนิ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
 เกณฑ์การประเมิน :  
     ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 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  ระดับคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  
        เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
        แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

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 าใหต้ัวชี้วัดบรรลุผล : 
1.  ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ  ตัง้คณะท างาน และผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence Based : EBIT) ของหน่วยงาน และคณะกรรมการกลางการประเมนิหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based : EBIT)  

2. กรมอนามัย โดยกองการเจ้าหน้าที่ประชุมชี้แจงสร้างความรูค้วามเข้าใจให้หน่วยงานรับทราบเกณฑ์การคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

3. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันการ
ทุจริต 

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

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

หน่วยงาน 
2. หน่วยงานสง่ตัวแทนเจ้าหน้าที่และตัวแทนคณะกรรมการของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง

การชี้แจงจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กองการเจ้าหน้าที่) 
3. หน่วยงานทบทวนเกณฑ์การประเมิน และจดัท าแผนสื่อสาร และสนบัสนุนการจัดกิจกรรม 

รอบ 6 เดือน 1. หน่วยงานประเมินตนเองเพือ่ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) และจัดสง่หลักฐาน
อ้างอิงประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้เจ้าภาพ 

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

รอบ 9 เดือน 1. หน่วยงานประเมินตนเองเพือ่ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) และจัดสง่หลักฐาน
อ้างอิงประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้เจ้าภาพ 

2. คณะกรรมการกลางตรวจสอบแบบประเมินตนเองของหน่วยงาน ส่งผลการประเมินมายัง
หน่วยงานเจ้าภาพ 

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

เอกสารสนับสนุน :  1. แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เฉพาะ
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: 
EBIT 

2.  ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัด      
กรมอนามัย เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT  

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ระดับคุณธรรมและและความ
โปร่งใสการด าเนินงาน เฉพาะ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (ภาพรวมของ
กรมอนามัย ประเมินโดย ส านักงาน 
ป.ป.ท.)  

คะแนน - 88.37 อยู่ระหว่าง
ประมวลผลจาก

ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
2. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวทิพวรรณ  พูลเอียด  นักทรัพยากรบุคคล  
    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  นักทรัพยากรบุคคล  
   โทรศัพท์ : 02 590 4036   โทรสาร : 02 591 8205 
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Function Based 
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

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

หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

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

- การค านวณร้อยละของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม จะไม่รวมเงนิ
งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรเพิ่มเติมภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

- การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม/รายจา่ยลงทุน ของหน่วยงานเทียบกบัวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจา่ยลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลว้
มาเป็นฐานในการค านวณ 

- กรณีที่หน่วยงานที่ไมไ่ด้รับงบประมาณรายจ่ายลงทนุ ให้น าน้ าหนักไปรวมกับ
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานเจา้ภาพ (กองคลงั) จัดเก็บข้อมูลการเบกิจ่ายงบประมาณของหนว่ยงาน จากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

รายการข้อมูล 1 A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม /รายจา่ยลงทุน 

รายการข้อมูล 2 B = วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม/รายจา่ยลงทุน ที่หนว่ยงานได้รับ 

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-กุมภาพันธ ์2560) 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัเป้าหมายการเบิกจ่าย 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

  40 41 42 43 44 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยลงทุน 

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

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัเป้าหมายการเบิกจ่าย 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

0.6 77 78 79 80 81 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยลงทุน 

0.4 67 68 69 70 71 

         หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจา่ยลงทุน ให้น าน้ าหนกัไปรวมกับงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 
 
มาตรการส าคัญที่ท าใหต้ัวชี้วัดบรรลุผล :  
1. มีการติดตามผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมในที่ประชุมกรมอนามัย (ประชมุเดือนละ 1 ครั้ง) 
2. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด รายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนโดยรายงานผ่าน   
   ผู้บริหารของหน่วยงาน และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Small Success : 

กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ทุกหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย 

สามารถเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจา่ย
ภาพรวมได้ร้อยละ 
30 

สามารถเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจา่ย
ภาพรวมได้ร้อยละ 
52 

สามารถเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจา่ย
ภาพรวมได้ร้อยละ 
73 

สามารถเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจา่ย
ภาพรวมได้ร้อยละ 
96 

วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานเจา้ภาพ (กองคลงั) ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหนว่ยงาน     ใน
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูล
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 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

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 
 

 
 



62 

Innovation Based 
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม

ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

กลุ่ม/Cluster กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝูาระวงั - KISS 
หน่วยงานรับการ
ประเมิน 

หน่วยงานในส่วนกลางทุกหน่วยงาน และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่แสดงความประสงค์ ได้แก่ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนยอ์นามัยที่ 6 ชลบุรี  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น   
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพนัธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ 

ตัวชี้วัดหลัก จ านวนงานวิจัย  หรือผลงานวชิาการ  หรือผลิตภัณฑ์  หรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานของกรมอนามัยมีงานวิจัย หรือผลงานวชิาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่

ด าเนินการ ในระหว่างปี พ.ศ.2558- 2560 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เร่ือง
ต่อปี 

ค านิยาม   งานวิจัย หมายถงึ การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ 
ตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยอาศัยเคร่ืองมือหรือวิธีการเพื่อให้ค้นพบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้
ใน    การตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ  ทั้งงานวิจัยในระบบ NRMS และแหล่งทนุอื่น 
  ผลงานวิชาการ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล แล้วท าการสรุปและถอด
บทเรียนจากการปฏิบัติงาน หรอืผลจากการศึกษา ค้นควา้ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประมวลสรปุเป็นองค์ความรู้หรือชุดความรู้ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง องค์ความรู้หรือชุดความรู้ที่สร้างขึ้น เพือ่ประโยชน์ในการน าไปใช้ที่
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมอนามัย  ใน ๓ ประเภท ได้แก่  
       1. ผลิตภัณฑ์ชี้น าสู่สุขภาวะ(Policy and Management Product) เพื่อให้กรมอนามัย
มีนโยบายและมาตรการดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบตัิ
และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างเปน็รปูธรรม ได้แก่ 

 นโยบาย (Policy) ยุทธศาสตร์(Strategy) 
 กฎหมาย (Law) (พระราชบัญญตัิ, กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง ข้อบังคับ ฯลฯ)  
 มาตรการ (Measures) มาตรฐาน (Standard) ชุดสิทธปิระโยชน์ (Benefit 

Package) 
      2. ผลิตภัณฑ์วิชาการและเทคโนโลยี (Technical or Tool & Technology Product) 
เพื่อให้กรมอนามัยมีองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมที่
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและบริบทของพื้นที่ ที่ภาคีเครือข่ายและประชาชน
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการมีสุขภาพดี ได้แก่ 

 เครื่องมือ (Tool) เทคโนโลย ี(Technology) รูปแบบ (Model) นวัตกรรม 
(Innovation) ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนารูปแบบ (Research& Development) 

 องค์ความรู ้(Knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series)เอกสารหรือบทความ
ทางวชิาการ (Document) ที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ 
(Synthesis of information/ knowledge) รวมถึงผลการส ารวจ(Survey 
results) และผลการประเมิน (Evaluation results) 

 คู่มือ(Manual) แนวทาง/แนวทางปฏบิัติ (Guidelines)  หลักสูตร (The course)   
 
 



63 

     3. ผลิตภัณฑ์อ้างอิงและประเมินผล(Reference & Evaluation Product) เพื่อที่กรม
อนามัยจะเปน็แหล่งอ้างอิงข้อมูลและสถานการณ์การพฒันาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่  

 ฐานข้อมูลวิชาการ (Academic databases) 
 ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Database for reference) 
 ฐานข้อมูลเชิงระบาดวิทยา (Relational database/epidemiology) 

   นวัตกรรม หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ท าสิ่งตา่งๆ ด้วยกระบวนการ/วิธีการใหม่ๆ อาจเปน็
การใช้เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานให้มีประสทิธิภาพมากข้ึนและเห็นผลเป็นที่
ประจักษ ์จึงเป็นไดท้ั้ง Product innovation, Process innovation และ Management 
innovation  
   น าไปใช้ประโยชน์ คือ งานวจิัย หรือผลงานวชิาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่หน่วยงาน
ได้จัดท าโดยผ่านการเห็นชอบจาก Cluster ที่เก่ียวข้อง และ/หรือผ่าน Health & 
Environmental Health Committee และด าเนนิการจนเกิดผลเป็นรปูธรรม สามารถแสดง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการใชป้ระโยชน์ได้จริง เชน่ จ านวนการDownload ไปใช้งาน และการน าไป
ต่อยอดเพื่อการพัฒนา/ปรบัปรงุงาน ฯลฯ 
 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานสง่รายงานการประเมินตนเอง และสรุปบทเรียน Small Success (special report) 
ในระบบศนูย์ติดตามผลการปฏบิัติการ(DOC) กรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 
เดือนหลัง 

2. น าผลงานวิจัย หรือผลงานวชิาการ  หรือนวัตกรรมแนบหลกัฐานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. น าผลงานวิจัย 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 าเนนิงานแต่ละขั้นตอน ดงันี ้
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

ขั้นตอน รายละเอียดการประเมิน คะแนน 
1 จัดท าแผนปฏบิัติงานวิจัย และโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางระบบบริหาร

งานวิจยัแห่งชาติ หรือข้อก าหนดตามแหล่งทนุนัน้ๆ 
1 

2 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแผนปฏบิัติงานวิจัยใน ระบบบริหารงานวิจัยทุก
แหล่งทุนโดยผู้ประสานหน่วยงานย่อย/ผู้ประสานหน่วยงานกลาง 

2 

3 ด าเนินงานตามแผนการวิจัย และรายงานความกา้วหน้าในระบบบริหารงานวิจัยตามแหล่ง
ทุนที่ได้รับการสนับสนนุ  

2 

 
 
 

http://203.157.65.18/doh_info/web/
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5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

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

ก าหนด และน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ เชน่ 
5.1 ตีพิมพ์วารสาร (ระบุชื่อวารสาร) 
5.2 น าเสนอในเวทีประชุมวิชาการ (โปรดระบุ) 
5.3 น าผลงานวชิาการไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวชิาการ  การใช้ประโยชน์ในพื้นที่  
และการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

2 

      
  เงื่อนไข : 

1. โครงการวิจัยผา่นการประเมนิก่อนการเผยแพร่ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ทั้งนีโ้ดยความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการพัฒนาวชิาการหน่วยงานและผู้อ านวยการหน่วยงานลงนามรับรองในแบบฟอร์มเกณฑ์การพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยกอ่นการเผยแพร่ 
2. รายงานความก้าวหนา้ในการด าเนินงาน ในกรณีที่งานวิจัยอ้างอิงจากระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(NRMS)ให้มี
การรายงานงบประมาณที่ได้ใช้ไปทั้งสิน้  ร้อยละความก้าวหนา้ วันที่รายงานความก้าวหนา้ สรปุผลการด 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.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
สถาบนัการศึกษา   
     หน่วยงานทางด้านวิชาการ และหน่วยงานตา่งๆทีส่นบัสนุนวิจัยมีแนวทางในความร่วมมือระดับกระทรวงฯ, กรม, 

ส านัก, กอง, ศูนย์อนามัย และจงัหวัดในการผลักดันงานวิจัย 
I :  จัดหา ติดต่อทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจยัมุ่งเปูา ทุนวิจยัพื้นฐาน ทนุจากเครือข่ายที่สนบัสนนุทั่วประเทศ และ

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

พัฒนางานวิจัย และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย โดยมีการติดตามในทุกเดือน 
A : ชี้แจง แนะน า ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา สนบัสนุนและเสรมิสร้างบรรยากาศของการด าเนนิการวิจัย เช่นจัดให้มี

ช่องทาง    การสื่อสาร การให้ข้อมูลแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ จัดตั้งคลนิิกให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย และ
จัดพี่เลี้ยงช่วยดูแลสนับสนนุ เสนอแนะแก่นักวิจัยมือใหม่  และชี้แจงกับแหล่งทนุต่างๆในการของบประมาณด าเนนิ
งานวิจยั 

B : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มคีวามความช านาญและเชี่ยวชาญมากข้ึน พัฒนานักวิจัยมือใหม่ให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานวิจัย ทีไ่ด้มาตรฐานตามเกณฑ์  พัฒนาCluster ให้สามารถผลักดัน ขับเคลื่อนงานวิจยัได้อย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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Small Success : กรณีงานวิจัย 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง/
หน่วยงาน
ส่วน
ภูมิภาค 

1. ประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัย 
กรมอนามัย 
2. ประชุมเชิงปฏบิัติการ
คร้ังที่ 1 ชี้แจง
งบประมาณการวิจัยให้
นักวิจัย, หน่วยตรวจสอบ
ภายในและเจา้หน้าที่
การเงิน 
3. ให้ค าแนะน าในการ
จัดท าแผนปฏบิัติงานวิจัย 
การรายงานผลการ
ด าเนินงานและ
งบประมาณรายไตรมาส
ในระบบ NRMS 
4. ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 1 
โครงการวิจัย 2560 ใน
ระบบ NRMS(แหล่งทุน
อื่นๆ ให้รายงานตาม
ข้อก าหนดแหล่งทุน) 

1. ประชุมคณะอนุกรรม 
การวิจัยกรมอนามัย 
2. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การ
วิจัย  
กรมอนามัย และจัดเวที
ให้คณะอนุกรรมการ
วิจัยได้ติดตามให้ข้อ
ชี้แนะแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานวิจัย 
3. ให้ค าแนะน าการ
ด าเนินการวิจยัให้
เป็นไปตามแผนบูรณา
การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา ตาม
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี
4. ตรวจเยี่ยมพื้นที่วิจัย 
แก้ปัญหา 
ให้ค าปรึกษาแก่นักวิจัย 
5. ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 2 
โครงการวิจัย 2560 ใน
ระบบ NRMS (แหล่ง
ทุนอื่นๆ ให้รายงานตาม
ข้อก าหนดแหล่งทุน) 

1. ประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัย
กรมอนามัย 
2. ประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพื่อจัดท าโครงร่างการ
วิจัย ส าหรับของบปี 
2562 และงบวิจัยมุ่งเปาู
2561 และจัดเวทีให้
คณะอนุกรรมการวิจัยได้
ติดตามให้ข้อชี้แนะ
แก้ปัญหาการด าเนนิงาน
วิจัย 
3.ติดตามการด าเนนิงาน
วิจัย พร้อมช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา 
4.พัฒนานักวิจัยร่วมกับ
ศูนย์การเรียนรู้ทางการ
วิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
5.ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 3 
โครงการวิจัย 2560 ใน
ระบบ NRMS (แหล่งทุน
อื่นๆ ให้รายงานตาม
ข้อก าหนดแหล่งทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัย 
กรมอนามัย 
2. น าผลงานวิจัย
น าเสนอในเวทปีระชุม
ระดับหน่วยงาน/
ระดับชาติ และตีพิมพ์
ลงวารสารวิชาการ 
3. น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการอ้างอิง
ทางวชิาการ การใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่และ
การใช้ประโยชน์เชงิ
นโยบาย 
4. ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 
4 โครงการวิจัย 2560 
ในระบบ NRMS (แหล่ง
ทุนอื่นๆ ให้รายงานตาม
ข้อก าหนดแหล่งทุน) 
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2. กรณีผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 
      พิจารณาจากความก้าวหนา้และคุณภาพของการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังนี ้
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

ขั้นตอน รายละเอียดการประเมิน คะแนน 
1 มีโครงการผลิต/พฒันาผลงานวชิาการ หรือผลิตภัณฑ์ 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 (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

ขั้นตอน รายละเอียดการประเมิน คะแนน 
4 - ประเมินผลด าเนนิงาน/การใชง้านผลงานวชิาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่ผลิต/

พัฒนา และแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการใช้ประโยชน์ได้จริง  
- ประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ต่อยอด 

3 

5 สรุปถอดบทเรียนการด าเนินงาน  และมีการรายงานผลในระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) 

2 

                    
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : กรณีเปน็ผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 
     (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity) 
      หุ้นส่วน งบ/การลงทุน การควบคุม สร้างสื่อสาธารณะที่เข้าถึงง่าย เสริมสร้างศักยภาพ 
P :  ประสานความร่วมมือกับทมีแกนน าการจัดการความรู้ของแต่ละ Cluster และ Function 
I  :  เสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรกรมอนามัยผ่านเวทปีระกวด “เร่ืองเล่า เร้าพลัง สร้างสรรค์กรมอนามัย”(LIKE Talk 

Award) 
R : 1)  ติดตาม ก ากับ สนบัสนนุการด าเนนิงานจัดการความรู้ของหน่วยงานกรมอนามัยโดยคณะอนุกรรมบริหารจัดการ

ความรู้ กรมอนามัย 
     2) ประสานการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมของ Cluster และ Function 

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

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

ออนไลน์  
B :   1)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้เป็นนักจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม สนบัสนนุการด าเนินงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจกรมอนามัย 
      2)  พัฒนา Note taker เพื่อเพิ่มพูนทักษะการถอดบทเรียน และการเขียนประเด็นส าคญั (High light ของ

กระบวนการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม)  
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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. จัดท าโครงการผลติ/
พัฒนาผลงานวิชาการ 
หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวง/กรม 
พร้อมปฏิทินการด าเนนิ
กิจกรรมโดยผ่านความ
เห็นชอบของCluster 
และ/หรือผ่าน Health & 
Environmental 
Health Committee  
2. มีการด าเนินงานตาม
ปฏิทินการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนด 
3. เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพฒันา 
Note taker ของ
หน่วยงานเพื่อเพิ่ม 
พูนทักษะการถอด
บทเรียน และการเขียน
ประเด็นส าคัญ (High 
light ของกระบวนการ
จัดการความรู้สู่การสร้าง
นวัตกรรม) 
4. ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดในเวที LIKE 
Talk Award  
5. เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ถอด
บทเรียน Product 
Champion สู่การสร้าง
นวัตกรรม” Product 
Champion   (ล าดบัที่ 
1-4)  
 
 
 
 
 
 

1. มีการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของ
หน่วยงานตามปฏิทิน
กิจกรรมที่ก าหนด 
2. ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดในเวที LIKE 
Talk Award  
3. รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน/การใช้งาน
ผลงานวชิาการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรม  ที่ผลิต/
พัฒนา 
4. เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ถอด
บทเรียน Product 
Champion สู่การสร้าง
นวัตกรรม”  
Product Champion   
(ล าดบัที่ 5-7 และ 8-
10)  

1. ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดในเวที LIKE 
Talk Award 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงาน/การใช้งาน
ผลงานวชิาการ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม   
ที่ผลิต/พฒันา และแสดง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการ
ใช้ประโยชนไ์ด้จริง 
3. รายงานผลการ
ประเมินความสอดคล้อง
ของกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (เช่น การจัดท า
ชุดความรู้) กับนโยบาย 
ประเมินประสิทธิภาพ
และคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาต่อยอด 
 

1. ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดในเวที LIKE 
Talk Award  
2. เผยแพร่องค์ความรู้ 
(ผลงานวชิาการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรม) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เวทีน าเสนอผลงานการ
จัดการความรู้ของ       
กรมอนามัย (การ
ประชุมวชิาการกรม
อนามัย ประจ าปี 
2560) 
3. สรุปถอดบทเรียน
การด าเนินงานการ
จัดการความรู้สู่
นวัตกรรมในภาพรวม
ของหน่วยงาน 
4. รายงานผลในระบบ
ศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC),      เว็บไซด์
ของหน่วยงาน และ 
P&E Distribution 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานส่งรายงานการประเมนิตนเอง และสรุปบทเรียน Small Success (special report) ในระบบศนูย์

ติดตามผลการปฏิบตัิการ(DOC) กรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง 
2. น าผลงานวิจัย หรือผลงานวชิาการ  หรือนวัตกรรมแนบหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. น าผลงานวิจัย หรือผลงานวชิาการ  หรือนวัตกรรมแนบหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

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

1. นายชัยพร  พรหมสิงห ์       ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   โทร. 02-5904160 
2. นางสาวสมพร   อิทธิเดชพงศ์  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ     โทร. 02-5904596 
3. นางสาวพรรณธิภา  ศรีชนะ      ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคณุว ุฒิ   โทร. 02-5904596 
4. นายไพรชล  ตันอุด           กลุ่มพัฒนาวิชาการงานวิจัย        โทร. 02-5904153 
5. นางสาวสุพรรณิการ์  บษุราคมั   กลุ่มพัฒนาวิชาการงานวิจัย        โทร. 02-5904153 
6. นางสาวชนกพร  แสนสดุ          กลุ่มพัฒนาการจัดการความรู้        โทร. 02-5904596 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
 

ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 

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 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 12. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
11. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) 

กลุ่ม/ Cluster กลุ่มข้อมูล การจัดการความู้ และการเฝูาระวัง - KISS  

หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

ส านัก/ กองวชิาการ ได้แก่    ส านักส่งเสริมสุขภาพ   ส านักโภชนาการ   
ส านักทนัตสาธารณสุข   ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
สถาบนัพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ   ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุ  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม            
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   

ค านิยาม - การเฝ้าระวัง  หมายถึง การด าเนินงานที่เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยการก าหนดและรวบรวมข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง น าเอาข้อมูล
เหล่านั้นมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้รู้ข้อจ ากัด วิเคราะห์ความหมายและสังเคราะห์เป็น
ข้อความรู้ที่จะน าไปสูการปรับปรุงการด าเนินงานทางสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ 
และปูองกันควบคุมโรคหรือภัยอันตรายอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (อ้างอิงจากหนังสือ
ระบบเฝูาระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
- ระบบและการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  หมายถึงระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (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
ปุวย (Ill) และก าหนดหรือหามาตรการดูแลรักษาโดยแบ่งสถานะของบุคคล ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
      A ตัวที่สอง คือ Advocacy (การเป็นปากเป็นเสียง) คือการที่จะต้องตีฆ้องร้องปุาว เป็น
ปากเป็นเสียงให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจให้ใครต่อใครเข้ามาให้ความร่วมมือ เพราะเรื่องสุขภาพจะ
ให้กระทรวงสาธารณสุขท างานเพียงกระทรวงเดียวคงไม่ส าเร็จ  จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือ
จากหลายๆ ส่วน มาเป็นหุ้นส่วน  ร่วมมือกัน  
      I คือ Intervention (ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) หมายถึง การน า
องค์ความรู ้เครื่องมือ และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อน
ให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้การพัฒนาให้เป็นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาพดีทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ 
      M คือ Management and Governance หมายถึง การบริหารและการอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับต่างๆ คือ 
          - ระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาชี้น านโยบายและออกกฎหมายโดย
ร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละภาคส่วน  (Accountability) 
          - ระดับจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการให้เกิดรูปแบบบริการและมาตรฐานที่เหมาะสม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
- ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  หมายถึง รายการ
ตัวชี้วัดที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ คัดกรอง คัดเลือก จากส านัก/ กอง
วิชาการ  6 Cluster   คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝูาระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
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สิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 30 ตัวชี้วัด ตามเอกสารที่แนบ 

กลุ่มเป้าหมาย ส านัก/ กองวชิาการ ที่รบัผิดชอบตัวชี้วัดการเฝูาระวังในระบบสง่เสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานส านัก/ กองวิชาการ ที่รับผิดชอบตัวชี้วดัการเฝูาระวงัฯ รายงานข้อมูลตามขัน้ตอน
การด าเนินงาน ให้กองแผนงาน  

แหล่งข้อมูล หน่วยงานส านัก/ กองวิชาการ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการเฝูาระวังฯ 
รายการข้อมูล 1 เอกสาร หลักฐาน ความส าเร็จตามขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาประเมินผล ตามความถี่ของตัวชี้วัด ราย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12เดือน 

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 าหนดผู้รับผิดชอบงานการเฝูาระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบทบาท

หน้าที่ของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 2  จัดท ารายละเอียด (Template) รายการข้อมูลเพื่อการเฝูาระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อม ข้อมูลให้ครบถ้วน  

 จัดท าแผนการด าเนินงาน การเฝูาระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน ที่ครอบคลุมการส ารวจ จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดระดับ
กิจกรรม และระยะเวลาในระดับสัปดาห์ โดยติดต่อประสานงานศูนย์อนามัย และฝุายเลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝูาระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 

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 าข้อมูลจากข้ันตอนที่ 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. กลุ่มปุวย (Ill) เป็นบุคคลที่เจ็บปุวย, เกิดโรค หรือชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพอันตราย
ชัดเจน 

 สรุปรายงานผลและแสดงถึงปฏิบัติการส่ ง เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้ด าเนินการ ให้กับคณะอนุกรรมการเฝูาระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัยทุกศูนย์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 
 

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวช้ีวัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P : สร้างเครือข่ายการเฝูาระวังฯ (Surveillance Networking) ระดับหน่วยงานส านัก กอง ศูนย์ และผลักดันให้

เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
I : พัฒนาระบบการส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นในการเฝูาระวัง โดยใช้งบประมาณเชิงบูรณาการทั้งจากหน่วยงานกรม

อนามัยและหน่วยงานภายนอก 
R : ติดตามก ากับการรายงานผลการเฝูาระวังฯ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการประจ าเดือน 
A : สะท้อนกลับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากการแปลผลผลการเฝูาระวังฯ แต่ละตัวชี้วัด กับส านัก กอง ศูนย์  
B : เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ สนับสุนนองค์ความรู้ ด้านการเฝูาระวังแกผู่้ปฏิบัติงานเฝูาระวัง 
 
 

B: เสรมิสรา้งทักษะความ
เชีย่วชาญ สนับสนุนองคค์วามรู ้

ดา้นการจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้ม

แกเ่จา้หนา้ทีท่กุระดบั 
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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 ตัวช้ีวัดที่มี
ความถี่ราย 1 และ3 
เดือน ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ 

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

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

1. มกีารรายงานผลและ
แสดงถึงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ครบทุก
ตัวช้ีวัด ให้
คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 

หน่วยงานส านัก/ 
กองวิชาการ 

1. มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานการเฝูาฯ 
อย่างชัดเจน  

2. จัดท ารายละเอียด 
(Template) รายการ
ข้อมูลเพื่อการเฝูาระวังฯ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน การเฝูาระวัง
ในระบบส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงาน ที่
ครอบคลมุการส ารวจ 
จัดเก็บ รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
รายละเอียดระดับ
กิจกรรม และระยะเวลา
ในระดับสัปดาห ์

4. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) และข้อมูล
ย้อนหลังตามรายการ
ตัวช้ีวัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. มีข้อมูลและรายงานผล
การวิเคราะห์ รวมทั้ง
แสดงถึงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ของตัวช้ีวัดที่
หน่วยงานรับผดิชอบตาม
ความถี่ 1 และ3 เดือน ให ้
Cluster ที่เกี่ยวข้อง และ 
คณะอนุกรรมการเฝูา
ระวัง 

1. มีข้อมูลและรายงาน
ผลการวิเคราะห์ 
รวมทั้งแสดงถึง
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ของ
ตัวช้ีวัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบตาม
ความถี ่1, 3 และ 6 
เดือน ให้ Cluster ที่
เกี่ยวข้อง และ 
คณะอนุกรรมการเฝูา
ระวัง  

2. รายงานการถอด
บทเรียน ท่ีสามารถ
น าไปปรับปรุงเทคนิค
การท างาน 

1. มีข้อมูลและรายงาน
ผลการวิเคราะห์ 
รวมทั้งแสดงถึง
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
(Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการ ของ
ตัวช้ีวัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบตามความถี่ 
1, 3 และ 6 เดือน ให้ 
Cluster ที่เกี่ยวข้อง 
และ 
คณะอนุกรรมการเฝูา
ระวัง  

 

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

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

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 - มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานการเฝูาระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน 

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

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

- มีรายงานการวิเคราะห์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวชี้วัดการเฝูาระวังที่ได้จากระบบ 
Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นตอนที่ 5 - มีรายงานผลและแสดงถึงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Intervention) ที่ใช้
ด าเนินการในระดับเขตสุขภาพและจังหวัด ตามความถี่ของแต่ละตัวชี้วัด 

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

เป็นตัวชี้วัดใหม่ เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นายธวัชชัย บญุเกิด         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904301 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918177  E-mail : tawatchai.b@anamai.mail.go.th 
2. นางนชุนารถ รักประเสริฐ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904286 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918177  E-mail : nuchanard.r@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กองแผนงาน กรมอนามัย 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

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

  

mailto:nuchanard.r@anamai.mail.go.th
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1. นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล        ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย  
    โทรศัพท์  :                            E-mail :  
2. นายสืบพงษ์  ไชยพรรค                ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
    โทรศัพท์   : 02-5904317              E-mail  : seubpong.s@anamai.mail.go.th 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1. นายธวัชชัย บญุเกิด         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904301 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918177  E-mail : tawatchai.b@anamai.mail.go.th 
2. นางนชุนารถ รักประเสริฐ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904286 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918177  E-mail : nuchanard.r@anamai.mail.go.th 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 
 

กองแผนงาน กรมอนามัย 
 
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

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

 
 
(แนบ รายชื่อตัวชี้วัดการเฝ้าระวัง- ไฟล์ Excel 2 หน้า) 
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Innovation Based  
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถสูง 

(High Performance Organization : HPO) ตามแนวทาง PMQA 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 2. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสงู (HPO) 

3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม / Cluster - 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม  องค์กรที่มีสมรรถนะสูง หมายถึง องค์กรที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เป็น

องค์กรนวัตกรรม มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) Vision + Role Model : ผู้น าและผู้บริหาร ต้องน าอย่างมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้น

ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (Strategic Focus and 
Alignment) กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
บุคลากรตามค่านิยมองค์การ และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม  

2) Balanced Stakeholders : สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และ
สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ ได้
อย่างเหนือความคาดหมาย สมดุล เป็นธรรม 

3) Governance : ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นอิสระ เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้
ตรวจสอบได้ และมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล 

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

5) Operations Focus : มีวิธีการในการออกแบบ การบริหารจัดการ และปรับปรุง
กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และ
สร้างให้เกิดผลผลิต การบริการ และนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการท างาน 

กลุ่มเปูาหมาย หน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทุกหน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองในระบบ DOC น าหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ของ

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

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

5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด าเนินการ 

ข้อ 1  
ด าเนินการ 
ข้อ 1 - 2 

ด าเนินการ 
ข้อ 1 - 3 

ด าเนินการ 
ข้อ 1 - 4 

ด าเนินการ 
ข้อ 1 – 4 และ 5 
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ประเด็นการประเมินผล 
1. ผู้บริหารและทีมน า ได้ด าเนินการพัฒนาองค์การ/หน่วยงานโดยมุ่งเน้นการแปลงยุทธศาสตร์สู่ด าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน และมีการก ากับติดตามความส าเร็จ / ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  รวมถึงมีการทบทวน/ปรับแผนให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  (หมวด 1 และ 2) 

2. มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจ /
ความไม่พึงพอใจและจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3) 

3.  แสดงถึงข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ที่จ าเป็น(critical Knowledge) ตามภารกิจหลัก/ส าคัญขององค์การ/
หน่วยงาน ที่สร้าง/รวบรวมและน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อพร้อมใช้ประโยชน์ รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (ระบบ (KISS) : P&E Distribution) รวมถึง มีกระบวนการด าเนินงาน / มีตัวอย่างที่
ชัดเจนในการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (หมวด 4)  

[ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ประโยชน์ คือ ระบบของการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการ เพื่อให้ได้สารสนเทศและองค์ความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงาน   และหรือช่วย
ในการตรวจสอบ  การควบคุม การตัดสินใจ และการบริหารงานของผู้บริหารขององค์กรวัฒนธรรมการเรียนรู้ หมายถึง การ
สร้าง/สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์การ ทั้งในระดับ บุคคล กลุ่มงาน และองค์การ/
หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมี “นิสัยใฝ่รู้” หรือ “รักการเรียนรู้” มีการพัฒนาตนเองให้รู้จักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ    ที่ท้าทาย โดยประยุกต์เอาความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาพัฒนาในงานได้อย่างสร้างสรรค์] 

4. มีกระบวนการด าเนินงาน / มีตัวอย่างที่ชดัเจนในการจัดระบบบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ/หน่วยงาน 
(หมวด  5) และมีวิธีการในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อการสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและการบรรลุ
พันธกิจขององค์การ/หน่วยงาน  และหรือมีการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  (หมวด  6) 

5. ผลการด าเนินงานสามารถแสดงผลลพัธ์เชิงประจักษ์ และมสีว่นร่วมต่อความส าเร็จระดับกรมในการส่งผลงาน
สมัครขอรับรางวัล เช่น รางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ,รางวัลบริการหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ  

 
หมายเหตุ การผ่านเกณฑ์ในแตล่ะข้อ หน่วยงานจะต้องมีการด าเนินงานที่ครบถ้วนตาม ADLI และ R ซึ่งมีเกณฑ์น้ าหนัก ดงันี ้ 

A= 0.4  D=0.3  LI/R=0.3 
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
     (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity) 
P :  1) ประสานความร่วมมือกบัทุกหน่วยงานในสังกัด ผา่นการจัดท าค ารับรองปฏบิัติราชการ เพื่อผลักดันให้มีการ

ด าเนินงานตามนโยบายพฒันากรมอนามัยมุ่งสู่การเปน็องค์กรสมรรถนะสูง  
2) ประสานความสัมพันธ์และเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การ/หน่วยงานที่มีผลงานเป็นเลิศ และหรือ
หน่วยงานที่ผา่นการรับรองตามเกณฑ์ PMQA เช่น  กรมควบคมุโรค กรมสุขภาพจิต ฯลฯ รวมถึงวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินPMQA เพื่อวางระบบพี่เลี้ยง(Coaching) 

R : 1) เร่งรัด ติดตาม และก ากบัการด าเนนิงาน โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยและคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

     2) มีการติดตามผลการด าเนินการผา่นระบบนิเทศติดตามของกรมอนามัย  
     3) มีการรายงานและสรุปบทเรียน Small Success (special report) ในระบบศูนยต์ิดตามผลการปฏบิัติการ(DOC) 

กรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง 
A :  มีการสื่อสารแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงให้กบับุคลากรากรมอนามัย ผ่านรูปแบบ/ช่องทางที่

หลากหลาย เช่น social media , e-book ประชุมชี้แจง ฯลฯ  
B :  1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP : Community of Practice) ระหว่างทีมแกนน า ขับเคลื่อน

องค์กร HPO ของ ๓๖ หน่วยงานกับเครือข่าย (แกนน าของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล PMQA เช่น กรมควบคุมโรค, 
กรมสุขภาพจิต ฯลฯ) เพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะปฏบิัติ และพัฒนาคุณภาพการ ท างานผ่านการเทียบเคียง 
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(Benchmark)หน่วยงานที่มีผลงานเปน็เลิศ (Good / Best Practice) 
2) เยี่ยมเสริมพลัง เพื่อการค้นหา (Mapping) หน่วยงานที่มีผลงานน่าชื่มชม และกระตุ้น/เสริมแรงเพื่อการต่อยอดผลงานสู่ 
    การส่งสมัครเข้ารับรางวัล  
3) สร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching) โดยบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกกรมอนามัย ในการเป็นทีมทีป่รึกษาเพื่อให้ 
    ข้อเสนอแนะ / ร่วมพิจารณาและวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาร่างรายงานผลการด 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 ารบัรอง
ปฏิบัติราชการและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดคา่
เปูาหมายจากระดบักรม 
สู่ระดับหน่วยงาน 
2. มีคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ พัฒนา
ระบบราชการกรมอนามัย
มุ่งสู่ HPO ตามแนวทาง 
PMQA เป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนและพัฒนา
มุ่งสู่ HPO ตามแนวทาง 
PMQA 
3. มีกลไกการก ากับ 
ติดตามความกา้วหน้าผล
การด าเนินงานผ่านเวที
ประชุมผูบ้ริหารและหรือ
เวทีประชุมวชิาการกรม
อนามัย 
4. กรมอนามัยสมัครขอรับ
รางวัล PMQA และสง่
เอกสาร/หลักฐานผลการ
ด าเนินงานของกรม  

1. มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ชุมชนนักปฏบิัติ 
(CoP)  ระหว่างทีมแกน
น ากรมอนามัย 
(ขับเคลื่อนHPO) กับ
เครือข่าย(หน่วยงานที่
ได้รับรางวลั PMQA)  
2. เยี่ยมเสริมพลัง
หน่วยงาน/นิเทศติดตาม
ของกรมอนามัย 
3. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง แนว
ทางการเขียนรายงาน
สมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
4. มีร่างรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
(Application Report) 
5. รับฟังข้อคิดเห็นจาก
ทีมที่ปรึกษา (ระบบพี่
เลี้ยง) เพื่อปรับปรุงร่าง
รายงานผลการ
ด าเนินงาน (Application 
Report)  

1.เยี่ยมเสริมพลัง
หน่วยงาน/นิเทศติดตาม
ของกรมอนามัย 
2. ปรับร่างรายงานผลการ
ด าเนินงาน (Application 
Report) 
 

1. จัดประชุม
เตรียมการเพื่อพร้อม
รับการประเมิน (site 
visit) จากส านักงาน 
ก.พ.ร. 
2. จัดประชุมรับการ
ประเมิน (site visit) 
จากส านักงาน ก.พ.ร. 

หน่วยงาน 1.หน่วยงานมีการจัดท าค า
รับรองปฏิบัติราชการและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดคา่
เปูาหมาย(KPI14:HPO) 
จากระดับหน่วยงานลงสู่
กลุ่มงานและระดบับุคคล 
 

1.ทุกหน่วยงานมีสรปุ
และการรายงานผลการ
ด าเนินงาน (special 
report)ในระบบศูนย์
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC) 

1.ทุกหน่วยงานมีการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
(special report)ในระบบ
ศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC) 
 

1.ทุกหน่วยงานมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน (special 
report)ในระบบศูนย์
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC) 
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2. หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนา
องค์การ/หน่วยงาน โดยใช้ 
PMQA เป็นแนวทาง/
เครื่องมือสร้างการเรียนรู้
และพัฒนาหน่วยงาน 
3. หน่วยงานมีระดบั
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานไม่น้อยกวา่
ขั้นตอนที่ 2 

2. หน่วยงานมีระดบั
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานไม่น้อยกวา่
ขั้นตอนที่ 3 
 
 

2. หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินที่ก าหนด และมี
ระดับความส าเร็จไมน่้อย
กว่าขั้นตอนที่ 4 
 

2. หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินที่ก าหนด และ
มีระดับความส าเร็จไม่
น้อยกว่าขั้นตอนที่ 5 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุส์กุล 
ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร  โทรศัพท:์ 0 2590 4234 

ผู้ประสานงานตัวชี้วดั    1. นางลาวัณย์  ข าเลขะสิงห ์   โทรศัพท:์ 0 2590 4230 
 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล   

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสาวรุ่งนภา  เยี่ยมสาคร  โทรศัพท:์ 0 2590 4313 
2. นางสาวกนกกาญจน์  เกษรินทร์  โทรศัพท:์ 0 2590 4232 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

Potential Based 

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดบัชาติ 
และระดับพื้นที่   

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 11. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
กลุ่ม / Cluster -  
หน่วยงานที่รับการประเมิน - หน่วยงานวิชาการ     เสนอผลงานระดับระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

- ศูนย์อนามัยที่ 1-13   เสนอผลงาน ระดับพืน้ที่ 
- หน่วยงานสนบัสนุน   เสนอผลงานโดดเด่นของหน่วยงาน 

ค านิยาม - ความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดบันานาชาติ/ระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่  ประเมินจากคุณภาพของรายงานการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเดน่ โดยมี
ประเด็นการประเมนิ 2 ประเดน็คือ   
1. มีการอธิบายภารกิจ บทบาท หน้าที่หลักด้านใดด้านหนึ่งของหน่วยงาน ที่มีความ

สาคัญเชิงยทุธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดบัชาติ/
นานาชาต ิ นโยบายส าคัญของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและ
นโยบายของกรมอนามัยดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้   

            ส าหรับหน่วยงานสนบัสนนุ อธิบายบทบาทหน้าที่หลกัหน่วยงาน หรือหน้าที่      
ที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาผลงาน 

2. มีการอธิบายกระบวนการด าเนินงานเพื่อบรรลุผล  โดยผลงานมีความเชื่อมโยงกับ
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน /ยุทธศาสตร์ของประเทศ   มีตัวอย่างที่ชัดเจนแสดงถึง
บทบาทของหน่วยงาน  อธิบายผลงานที่เกิดจริงโดยน ามาเทียบเคียงกับเปูาหมายตาม
แผนงานที่ก าหนด  มีความก้าวหน้าตามแผนงาน  มีการแสดงตัวเลขผลงานที่ชัดเจน 
มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม หรือการเทียบเคียงความส าเร็จกับค่ามาตรฐานของ
หน่วยงานที่ด าเนินการในมาตรฐานเดียวกัน  มีการอ้างอิงมาตรฐานสากล/รางวัลที่
เคยได้รับ 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานสง่รายงานการประเมินตนเอง ในระบบ DOC กรมอนามัย  

2. หน่วยงานจัดท ารายงานเชิงคณุภาพ  (Special Report) ประกอบด้วย 2 หัวข้อตาม
แบบรายงานแนบท้ายรายละเอียดตัวชี้วัดนี้ และน าขึน้เว็บไซตข์องหน่วยงาน เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบตวัชี้วัดนี ้

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

รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมิน :   
            พิจารณาความครบถ้วนของรายงานการพัฒนา ตามหัวข้อการประเมินทั้ง 2 รอบการประเมิน  ดังนี้  

ระดับ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

1 มีการอธิบายภารกิจ /บทบาท/ หน้าที่หลักด้านใดด้านหนึ่งของหน่วยงาน ที่มี
ความส าคัญเชงิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล /กระทรวงสาธารณสุขและ
กรมอนามัย 

1 

2 มีสภาพปัญหา/ความจ าเปน็ที่ด าเนินการเร่ืองนี้  
มีความเชื่อมโยงกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน/ยทุธศาสตร์ของประเทศ 

1 

3 มีกระบวนการด าเนินงานเพื่อบรรลุผล  /มีตัวอย่างที่ชัดเจนแสดงถึงบทบาทของ
หน่วยงาน/  

1 

4 มีผลงานที่เกิดจริง  มีความเชื่อมโยงกับบทบาทภารกิจของหนว่ยงาน /ยุทธศาสตร์
ของประเทศ  โดยน ามาเทียบเคียงกับเปูาหมายตามแผนงานที่ก าหนด /มี
ความก้าวหน้าตามแผนงาน/มีการแสดงตัวเลขมีความชัดเจน/มหีลักฐานที่เปน็
รูปธรรม  

1 

5 - มีการน าผลไปใช้  หรือการขยายผล   
- มีการเทียบเคียงความส าเร็จกับค่ามาตรฐานของหน่วยงานที่ด าเนินการใน
มาตรฐานเดียวกนั / มีการอ้างอิงมาตรฐานสากล/ รางวัลที่เคยได้รับ 

1 

 

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
1. ก าหนดเป็นนโยบายและมีการสื่อสารให้มีการส่งผลงานเดน่ทัว่ทั้งองค์กร 
2. ชี้แจงแนวทางและสนบัสนุนให้หน่วยงานสามารถคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น ระดบันานาชาติ/ระดับชาติ และ

ระดับพื้นที่ มาจัดท ารายงาน   
3. ก ากับติดตามให้เกิดการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. รายงานผลการด าเนินงานในระบบ DOC (Special Report) 
Small Success : 
1.ประชุมพัฒนาศักยภาพผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ทุกหน่วยงานสง่ผลงาน 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินจากความครบถ้วน ครอบคลุมของเนื้อหาในรายงาน ตามประเด็นการประเมิน  
เอกสารสนับสนุน :  แบบรายงานความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/ 

ระดับชาติ และระดับพืน้ที่ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุส์กุล 

ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร  โทรศัพท:์ 0 2590 4234 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
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 
(ระดบัส่วนกลาง) 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    
- ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    
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แบบรายงานความส าเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/ระดบัชาติ และระดับพื้นที่ 

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

(มีการอธิบายภารกิจ บทบาท หน้าที่หลักด้านใดด้านหนึ่งของหน่วยงาน ที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ก าหนดไว้) 

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

2. ผลงานที่แสดงถึงการเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ โดยผลงานนั้นอาจเทียบกับ
มาตรฐานสากล รางวัลที่เคยได้รับ รวมทั้งผลการประเมินจากองค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ หรืออ่ืนๆ  

(การประเมินจะพิจารณาจากความพยายามในการด าเนินการเพื่อบรรลุผล  โดยผลงานมีความเชื่อมโยง
กับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน /ยุทธศาสตร์ของประเทศ   มีตัวอย่างที่ชัดเจนแสดงถึงบทบาทของหน่วยงาน  
อธิบายผลงานที่เกิดจริงโดยน ามาเทียบเคียงกับเปูาหมายตามแผนงานที่ก าหนด  มีความก้าวหน้าตามแผนงาน  
มีการแสดงตัวเลขผลงานที่ชัดเจน มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม หรือการเทียบเคียงความส าเร็จกับค่ามาตรฐานของ
หน่วยงานที่ด าเนินการในมาตรฐานเดียวกัน  มีการอ้างอิงมาตรฐานสากล/รางวัลที่เคยได้รับ) 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหต ุ: ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 


