


การจัดท าขอ้ตกลงการปฏบิัตริาชการ กรมอนามัย

27 พ.ย. 58

ระดับกรม

8 ธ.ค. 58

ระดับหน่วยงาน

10 ก.พ. 59

ระดับกลุ่ม/โครงการ

ค ารับรองการปฏบิัตริาชการ

อธิบดี ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
หัวหน้ากลุ่มภารกจิ

หัวหน้าหน่วยงาน
รองอธิบดีที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานให้
ความเหน็ชอบ

อธิบดี

หัวหน้ากลุ่ม/โครงการ หัวหน้าหน่วยงาน

การมอบหมายงาน

ระดับบุคคล บุคลากร หัวหน้ากลุ่ม/โครงการ หัวหน้าหน่วยงาน



ตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหวา่ง ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ กบั อธบิดกีรมอนามยั

ประเด็นการประเมินผล ตัวช้ีวดั น า้หนัก
(ร้อยละ)

มิติภายนอก (75)
การประเมิน ประสิทธิผล 1. ตัวช้ีวดัการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมอนามัยและภารกจิหลกัของหน่วยงาน (75)

1.1 การบรรลุเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

1.1.1 อตัราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน 5

1.1.2 ร้อยละของเด็กท่ีมีพฒันาการสมวยั 5

1.1.3 ร้อยละของเด็กนกัเรียนมีภาวะเร่ิมอว้นและอว้น 5

1.1.4 อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15 – 19 ปี 5

1.2 ร้อยละของจงัหวดัท่ีมีระบบเฝ้าระวงัการตายของมารดาจากการตั้งครรภแ์ละการคลอดท่ีมี
ประสิทธิภาพ

9

1.3 ร้อยละของจงัหวดัท่ีมีระบบเฝ้าระวงัการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 9

1.4ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอาย ุระยะยาว (Long Term Care) ผา่น
เกณฑ์

10

1.5ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข มีการจดัการมูลฝอยติดเช้ือตามกฎหมาย 9

1.6ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดัสป. ท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน และรับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน (YFHS) ฉบบับูรณาการ

9

1.7ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ท่ีจดับริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 5 กลุ่มเป้าหมาย 9



ประเดน็การประเมนิผล ตวัช้ีวดั น า้หนัก
(ร้อยละ)

มติภิายนอก (50)
การประเมินประสิทธิผล 1. ตวัช้ีวดัการบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์กระทรวง/กรมอนามยั และภารกิจหลกัของหน่วยงาน (40)

1.1 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาจงัหวดัใหมี้ระบบเฝ้าระวงัมารดาตายเพื่อลด
การตายมารดา ร้อยละ 60

5

1.2 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาจงัหวดัใหมี้ระบบเฝ้าระวงัการเจริญเติบโต
และพฒันาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี 

10

1.3 ร้อยละ 50 ของนักเรียน ป. 1 ทุกคน ได้รับการตรวจวดัสายตา 10

1.4 ร้อยละ 70 ของจงัหวดัมีเครือข่ายตน้แบบสถานประกอบการสุขภาพดี (CSR 
in Health)                   

5

1.5 ระดบัความส าเร็จของการพฒันา 100 ต าบลตน้แบบการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม         

10

การประเมินคุณภาพ 2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 10
มติภิายใน (50)
การประเมินประสิทธิภาพ 3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 10

4. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 2.5
5. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัน ้ า 2.5
6.1การพฒันาประสิทธิภาพระบบเวบ็ไซตข์องหน่วยงานสงักดักรมอนามยั 5
6.2 ระดบัความส าเร็จของการรายงานขอ้มูลใหมี้ความครอบคลมุ ถูกตอ้ง และทนัสมยั 10

การพฒันาองคก์าร 7. ระดบัความส าเร็จของการจดัท าแผนและด าเนินการตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 10

8. ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานสงักดักรมอนามยั 10

รวม 100

รายละเอยีดตัวช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ



แมแ่ละ

เด็ก

วยั

เรยีน

วยั

ท ำงำน

สรำ้ง

เสรมิ

อบรม

แพทย์
บรย.

อ ำนวย

 กำร

มติภิำยนอก 50

กำรประเมนิประสทิธผิล1. ตวัชีว้ดักำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยทุธศำสตร์

กระทรวง/กรมอนำมยัและภำรกจิหลกัของ

หนว่ยงำน

40

1.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาจังหวดัใหม้รีะบบ

เฝ้าระวงัมารดาตายเพื่อลดการตายมารดา รอ้ยละ 60

10
หลกั

1.2 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาจังหวดัใหม้รีะบบ

เฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการเด็กแรกเกดิ ถงึ

 5 ปี

5

หลกั

1.3 รอ้ยละ 50 ของนักเรยีน ป.1 ทุกคนไดรั้บการ

ตรวจวดัสายตา

10
หลกั

1.4 รอ้ยละ 70 ของจังหวดัมเีครอืขา่ยตน้แบบสถาน

ประกอบการสขุภาพด ี(CSR in Health)

5
หลกั

1.5 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนา 100 ต าบล 

ตน้แบบการสง่เสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม

10
รว่ม รว่ม รว่ม หลกั

กำรประเมนิคณุภำพ 10

2. ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 10 รว่ม หลกั รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม

กรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนกัสง่เสรมิสุขภำพ

ประเด็นกำรประเมนิผล ตวัชีว้ดั

น ำ้หนกั

(รอ้ยละ)

หวัหนำ้กลุม่งำน



แมแ่ละ

เด็ก

วยั

เรยีน

วยั

ท ำงำน

สรำ้ง

เสรมิ

อบรม

แพทย์
บรย.

อ ำนวย

 กำร

กรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนกัสง่เสรมิสุขภำพ

ประเด็นกำรประเมนิผล ตวัชีว้ดั

น ำ้หนกั

(รอ้ยละ)

หวัหนำ้กลุม่งำน

มติภิำยใน 50

กำรประเมนิ

ประสทิธภิำพ

30

3. รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 10 หลกั หลกั หลกั หลกั หลกั หลกั หลกั

4. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการ

ประหยัดพลงังาน

2.5
รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม หลกั

5. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการ

ประหยัดน ้า

2.5
รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม หลกั

6.1 การพัฒนาประสทิธภิาพระบบเว็บไซตข์อง

หน่วยงานสงักัดกรมอนามัย

5
รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม หลกั รว่ม

6.2 ระดบัความส าเร็จของการรายงานขอ้มลูใหม้คีวาม

ครอบคลมุ ถูกตอ้ง และทันสมัย

10
รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม รว่ม หลกั รว่ม

กำรพฒันำองคก์ำร 20

7. ระดบัความส าเร็จของการจัดท าแผนและด าเนนิการ

ตามแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล (IDP)

10
รว่ม รว่ม รว่ม หลกั รว่ม รว่ม รว่ม

8. ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของ

หน่วยงานสงักัดกรอนามัย

10
รว่ม รว่ม หลกั หลกั รว่ม หลกั รว่ม

รวม

ตวัชีว้ดัขอ้ 8 ตอ้งด ำเนนิกำร 3 ประเด็น จำกคำ่นยิม HEALTH  โดยประเด็นทีท่กุหนว่ยตอ้งท ำคอื  Ethic และเลอืกอกี 2 คอื Learning และ Health

Ethic ประธานคณะกรรมการจรยิธรรม คอื หวัหนา้กลุม่อนามัยวยัท างาน 

Health ประธานคณะกรรมการหมวด 5 คอื หวัหนา้กลุม่สรา้งเสรมิศกัยภาพ

Learning  กลุม่บรหิารยุทธศ์าสตร ์รว่มกับกลุม่อนามัยวยัท างาน  รับผดิชอบหมวด 4 จะด าเนนิการเรือ่ง KM 

มติภิำยในท ัง้ประเด็นกำรประเมนิประสทิธภิำพและกำรพฒันำองคก์รทกุคนในองคก์รตอ้งมสีว่นรว่มแตก่ำรรำยงำนผลเป็นหนำ้ทีข่องผูร้บัผดิชอบหลกั


