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(A) (B) (C) (D) 1 2 3 4 5 
1.ร้อยละของเด็กอายุ 
0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย (PA อธิบดี) 

PI1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
(Early ANC) 

    ร้อยละ  45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 10 รอบที่ 1  
ต.ค.59-กพ.60 
รอบที่ 2  
มี.ค.-กค60 

 PI1.2 หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้
รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและ
พบหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง
ขณะตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 

    ร้อยละ 23 ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 ร้อยละ 26 ร้อยละ 27 10 รอบที่ 1  
ต.ค.59-กพ.60 
รอบที่ 2  

มี.ค.-กค60 

2.ร้อยละของเด็กอายุ 
9,18,30 และ 12 
เดือน ที่พบผลการคัด
กรองสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก ได้รับ
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ 

- รายงานผลการตรวจราชการ 
รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 
- รายงานผลการรับรองการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 3,6,9,12 

    เข้าประชุมจัดท า
Template 

ตัวชี้วัดระดับกรม 

มี Template 
ตัวชี้วัดระดับ

กรม 

รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
รายไตรมาส
ระดับเขต 

รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน

รายไตรมาสระดับ
จังหวัด 

รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน

ประจ าปี (5เดือน/
10เดือน) 

20 รอบที่ 1  
ต.ค.59-กพ.60 
รอบที่ 2  

มี.ค.-กค60 

3.ร้อยละของเด็กอายุ 
0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน 

ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 

    ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 15 รอบที่ 1  
ต.ค.59-กพ.60 
รอบที่ 2  

มี.ค.-กค60 
4.ร้อยละต าบล PI 10.1 ความส าเร็จของการ     รับนโยบาย  ร่วมด าเนินงาน ร่วมขับเคลื่อน ร่วมจัดท าหลักสูตร มีหลักสูตร 15 รอบที่ 1  

เอกสารหมายเลข 3 

แบบมอบหมายงาน 
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(A) (B) (C) (D) 1 2 3 4 5 
ต้นแบบบูรณาการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 5 
กลุ่มวัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ 

พัฒนา 100 ต าบลต้นแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ 

โครงการฯ 
ประชุมเตรียม
ความพร้อมการ
ขับเคลื่อน100 
ต าบลต้นแบบ
บูรณาการฯ โดย
ทีม Super 
trainer 

การด าเนินงาน
โครงการต าบล
ต้นแบบบูรณา
การด้านส่งเสริม
สุขภาพ 5 กลุ่ม
วัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่าน
เกณฑ์ 

วิทยากรการใช้แผน
ที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และค่า
กลาง  

วิทยากรการใช้
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และค่า
กลาง (ครู ก) 

ต.ค.59-กพ.60 
รอบที่ 2  
มี.ค.-กค60 

5.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
การเฝ้าระวังในระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบประเมินและติดตาม
โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 

    จัดท าแนวทางการ
พัฒนาระบบ
ประเมินและ
ติดตามข้อมูลการ
ด าเนินงาน
โรงพยาบาล 

-รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล 
-ก าหนดรูปแบบ
ในการประมวลผล 
- จัดจ้างผู้จัดท า
โปรแกรมการ
ประเมินและ
รับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลสาย
สัมพันธ์แม่ลูก 

-ประชุม
เตรียมการเพื่อ
จัดอบรม 
- จัดอบรมการ
ใช้งานProgram 
การประเมินและ
รับรองมาตรฐาน 

ก ากับติดตามผล
การด าเนินงาน 

รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปรายงาน
ผล 

30 รอบที่ 1  
ต.ค.59-กพ.60 
รอบที่ 2  
มี.ค.-กค60 

 
(ลงช่ือ)...........................................ผู้มอบหมาย                         (ลงช่ือ)............................... ............ผู้รับมอบหมาย 

                                                                (นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร )                                                         ( นางวรรณชนก ลิ้มจ ารูญ  ) 
                                                    วันที่......................................................                                             วันที่...................................................... 

หมายเหตุ   ช่อง (A) ก าหนดให้ระบุรหัสตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรณีที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ให้ใส่เครื่องหมาย   ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D) 


