เอกสารหมายเลข 3

1
แบบมอบหมายงาน

ชื่อผู้รับการประเมิน นางสุกานดา พัดพาดี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สังกัด ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ชื่อผู้ประเมิน นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ
รอบการประเมิน  รอบที่ 1 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560  รอบที่ 2 1 เมษายน………….… ถึง 30 กันยายน…….……...

1.

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
(ระดับ)
ระดับ 1 เป็นคณะทางานฯ
ระดับ 2 วางแผนสื่อสาร หรือจัดกิจกรรม
สนับสนุนการรับรู้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้บคุ ลากรในหน่วยงานรับทราบ
ระดับ 3 กากับติดตามแผนดาเนินการ
ระดับ 4 ประเมินผลสารวจแบบประเมิน
ระดับ 5 ข้อเสนอแนะ

F

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ

(B)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/
กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

(A)

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

ตัวชี้วดั

ราชการ

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิ

แหล่งที่มาตัวชี้วดั

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10
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2.

3.

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ)
ระดับ 1 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 40
ระดับ 2 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 41
ระดับ 3 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 42
ระดับ 4 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 43
ระดับ 5 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 44
ตัวชี้วัดที่ ระดับความสาเร็จการดาเนินการ
พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับกิจการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(ระดับ)
ระดับ 1 จัดทากรอบเนื้อหาของเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2 ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ สภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 5 กิจการ
ระดับ 3 จัดทา (ร่าง) เครื่องมือการประเมิน
ความเสีย่ งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจานวน 1
กิจการ

(B)

F

F

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วดั

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

1

2

3

4

5

40

41

42

43

44

10
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1-2

1-3

1-4

1-5
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4.

ระดับ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือฯ
ระดับ 5 เครื่องมือการประเมินความเสีย่ งด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน 1 กิจการ
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของ รพ ที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean
Hospital) (ร้อยละ)
ระดับ 1 โรงพยาบาล พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean
Hospital ขั้นพื้นฐาน
ระดับ 2 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean
Hospital ขั้นพื้นฐาน
ระดับ 3 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean
Hospital ขั้นพื้นฐาน
ระดับ 4 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean
Hospital ขั้นพื้นฐาน
ระดับ 5 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean

(B)

Ag

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วดั

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

20

25

30

35

40

15
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(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วดั

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

1

1-2

1-3

1-4

1-5

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

Hospital ขั้นพื้นฐาน
5.

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล (ระดับ)
ระดับ 1 วิเคราะห์และทบทวน ตัวชี้วัดเพื่อ
เตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสูร่ ะดับกลุ่มงานและ
รายบุคคล
ระดับ 2 จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
โดยในคารับรองฯ และแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล
ระดับ 3 สื่อสารตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จของงาน ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและดาเนินการตาม
ระดับ 4 กากับติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินการ

Ag

10
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6.

7.

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละตาบลต้นแบบบูรณาการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ (คะแนน)
ระดับ 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตาบล
ต้นแบบบูรณาฯ เพื่อจัดทากรอบแนวทางการ
ดาเนินงานระดับเขต และระดับพืน้ ที่
ระดับ 2 Super Trainerไปอบรมครู ก.
ระดับ 3 สนับสนุน ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง
ระดับ 4 ร้อยละ 75 ของจังหวัดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ มีค่ากลางที่คาดหวังและส่งให้พื้นที่ใช้
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีค่ากลางที่
คาดหวังและส่งให้พื้นที่ใช้
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสาเร็จของ
หน่วยงานมีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ถูกนาไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 อย่างในทุกประเภท
งาน(คะแนน)
กรณีผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรม
ระดับ 1 จัดทาโครงการผลิต/พัฒนาผลงาน
วิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง/กรม พร้อม

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(A)

(B)

(C)

(D)

Ar

I

เป้าหมาย

น้าหนัก

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

15

15
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ปฏิทินการดาเนินกิจกรรมโดยผ่านความ
เห็นชอบของCluster และ/หรือผ่าน Health
& Environmental Health Committee
ระดับ 2 มีการดาเนินงานตามปฏิทินการ
ดาเนินกิจกรรมที่กาหนด
ระดับ 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการการ
พัฒนา Note taker ของหน่วยงาน
ระดับ 4 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวที LIKE
Talk Award
ระดับ 5 รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน/การใช้งานผลงานวิชาการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่ผลิต/พัฒนา

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(A)

(B)

(C)

(D)

เป้าหมาย

1

2

3

น้าหนัก

4

5

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
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8.

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร
HPO ตามแนวทาง PMQA (คะแนน)
ระดับ 1 ประชุมคณะทางาน PMQA
ระดับ 2 กาหนดแนวทางพัฒนาองค์การ/
หน่วยงาน โดยใช้ PMQA
ระดับ 3 กากับติดตามประเมินผลตามประเด็น
การประเมินผลที่ 1-2
ระดับ 4 กากับติดตามประเมินผลตาม
ประเด็นการประเมินผลที่ 3-4
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงาน (special
report)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(A)

(B)

(C)

(D)

I

(ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบหมาย
(

)

เป้าหมาย

1
1

2
2

3
3

น้าหนัก

4
4

5
5

(ลงชื่อ)...........................................ผู้รับมอบหมาย
(

)

วันที่......................................................
วันที่......................................................
หมายเหตุ ช่อง (A) กาหนดให้ระบุรหัสตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรณีที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ให้ใส่เครื่องหมาย  ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D)

10
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แบบมอบหมายงาน
ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวอาพร บุศรังษี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สังกัด
ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ชื่อผู้ประเมิน นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ
รอบการประเมิน  รอบที่ 1 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560  รอบที่ 2 1 เมษายน………….…

ถึง 30 กันยายน…….……...

1.

ตัวชี้วดั ที่ 13 ร้อยละการรับรู เ้ รื่ องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสของบุคลากรใน
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (ระดับ)
ระดับ 1 เป็ นคณะทางานฯ
ระดับ 2 วางแผนสื่ อสาร หรื อจัดกิจกรรม
สนับสนุนการรับรู ้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ
ระดับ 3 กากับติดตามแผนดาเนินการ
ระดับ 4 ประเมินผลสารวจแบบประเมิน
ระดับ 5 ข้อเสนอแนะ

(B)

F

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วดั

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพ)
ระดับ 1 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 40
ระดับ 2 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 41
ระดับ 3 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 42
ระดับ 4 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 43
ระดับ 5 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 44
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาหรับตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่มีรอบจัดเก็บ
ข้อมูลราย 6 เดือนและ 1 ปี
ระดับ 1 กาหนดผูร้ ับผิดชอบงานการเฝ้าระวัง
ระดับ 2 จัดทารายละเอียด (Template)
รายการข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 จัดทาแผนการดาเนินงาน การเฝ้า
ระวัง
ระดับ 4 จัดทาข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) และ
ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีตามรายการตัวชี้วัดที่
หน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับ 5 สรุปผลการดาเนินงานและถอดบทเรียน

(B)

F

F

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

1
ร้อยละ
40

2
3
4
5
ร้อยละ 41 ร้อยละ 42 ร้อยละ 43 ร้อยละ 44

ระดับ 1

ระดับ12

ระดับ13

ระดับ14

ระดับ15

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

10
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15
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4

ตัวชี้วัดที่ ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน
เตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความร้อน ภัยแล้งและหมอกควัน
ระดับ 1 วิเคราะห์สถานการณ์และผลการ
ดาเนินงานปี 2559
ระดับ 2 ประชุมจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
เตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบ
จากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน ปี
2560
ระดับ 3 จัดทาแนวทางการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขรองรับผลกระทบจากความร้อน ภัย
แล้ง และหมอกควัน
ระดับ 4 ชุดความรู้เรื่องความร้อน ภัยแล้ง
และหมอกควัน
ระดับ 5 ต้นฉบับสื่อเรื่องความร้อน ภัยแล้ง
และหมอกควันพื้นที่

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

F

เป้าหมาย

1
ระดับ 1

2
ระดับ1-2

3
ระดับ1-3

น้าหนัก

4
ระดับ1-4

5
ระดับ1-5

15

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
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5

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของ โรงพยาบาล ที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
Green& Clean Hospital
ระดับ 1 โรงพยาบาล พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean
Hospital ขั้นพื้นฐานร้อยละ 20
ระดับ 2 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean
Hospital ขั้นพื้นฐานร้อยละ 25
ระดับ 3 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean
Hospital ขั้นพื้นฐานร้อยละ 30
ระดับ 4 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ Green& Clean Hospital ขั้น
พื้นฐานร้อยละ 35
ระดับ 5 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ Green& Clean Hospital ขั้น
พื้นฐานร้อยละ 40

(B)
Ag

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

1
ร้อยละ
20

2
3
4
5
ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40

น้าหนัก

15

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
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6

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล (ระดับ)
ระดับ 1 วิเคราะห์และทบทวน ตัวชี้วัดเพื่อ
เตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสูร่ ะดับกลุ่มงานและ
รายบุคคล
ระดับ 2 จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
โดยในคารับรองฯ และแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล
ระดับ 3 สื่อสารตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จของงาน ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและดาเนินการตาม
ระดับ 4 กากับติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินการ

Ag

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

1

1-2

1-3

1-4

1-5

10

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
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7

8

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร
HPO ตามแนวทาง PMQA (คะแนน)
ระดับ 1 ประชุมคณะทางาน PMQA
ระดับ 2 กาหนดแนวทางพัฒนาองค์การ/
หน่วยงาน โดยใช้ PMQA
ระดับ 3 กากับติดตามประเมินผลตามประเด็น
การประเมินผลที่ 1-2
ระดับ 4 กากับติดตามประเมินผลตาม
ประเด็นการประเมินผลที่ 3-4
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงาน (special
report)
ตัวชี้วดั ที่ 19 ระดับความสาเร็ จของการพัฒนา
ผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/
ระดับชาติ และระดับพื้นที่ (คะแนน)
ระดับ 1 อธิบายภารกิจ /บทบาท/ หน้าที่หลัก
ด้านใดด้านหนึ่งของหน่วยงาน ที่มคี วามสาคัญ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตาม
แผนหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
นโยบายสาคัญของรัฐบาล /กระทรวง
สาธารณสุขและกรมอนามัย

I

I

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10
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1

2

3

4

5

15

1 ต.ค.59-31 มี.ค.60

14

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

1

2

3

น้าหนัก

4

5

ระดับ 2 อธิบายสภาพปัญหา/ความจาเป็นที่
ดาเนินการเรื่องนี้ มีความเชื่อมโยงกับบทบาท
ภารกิจของหน่วยงาน/ยุทธศาสตร์ของประเทศ
ระดับ 3 กระบวนการดาเนินงานเพื่อบรรลุผล
/มีตัวอย่างที่ชัดเจนแสดงถึงบทบาทของ
หน่วยงาน/
ระดับ 4 ผลงานที่เกิดจริง มีความเชื่อมโยง
กับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน /ยุทธศาสตร์
ของประเทศ โดยนามาเทียบเคียงกับเป้าหมาย
ตามแผนงานที่กาหนด /มีความก้าวหน้าตาม
แผนงาน/มีการแสดงตัวเลขมีความชัดเจน/มี
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม
ระดับ 5 การนาผลไปใช้ หรือการขยายผล
มีการเทียบเคียงความสาเร็จกับค่ามาตรฐาน
ของหน่วยงานที่ดาเนินการในมาตรฐาน
เดียวกัน / มีการอ้างอิงมาตรฐานสากล/ รางวัล
ที่เคยได้รับ

(ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบหมาย
(

)

วันที่......................................................

(ลงชื่อ)...........................................ผู้รับมอบหมาย
(

)

วันที่......................................................

หมายเหตุ ช่อง (A) กาหนดให้ระบุรหัสตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรณีที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ให้ใส่เครื่องหมาย  ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

15

เอกสารหมายเลข 3

แบบมอบหมายงาน
ชื่อผู้รับการประเมิน
สังกัด
ชื่อผู้ประเมิน
รอบการประเมิน

นางจิตติมา
รอดสวาสดิ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ส่วนพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง กองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ
 รอบที่ 1 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560  รอบที่ 2 1 เมษายน………….…

ถึง 30 กันยายน…….……...

1

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ระดับ 1 แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและผู้
ประสานงาน อย่างน้อย จานวน 2 คน เข้า
อบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส
ระดับ 2 วางแผนสื่อสาร หรือจัดกิจกรรม
สนับสนุนการรับรู้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ
ระดับ 3 ดาเนินงานตามแผนดาเนินการ
ตามแผน
ระดับ 4 สารวจและจัดเก็บแบบประเมินฯ

F

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

25

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
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2

โดยจัดส่งแบบประเมินฯ ให้หน่วยงาน
เจ้าภาพ ภายในเวลาที่กาหนด
ระดับ 5 สรุปผลและรายงานผลการงาน
ดาเนินงานในระบบศูนย์ติดตามผล
ปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) (EBIT)
ใน 2 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และ การตอบสนองข้อ
ร้องเรียน
ระดับ 1 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่ งใสการดาเนินงานปานกลาง 50
คะแนน
ระดับ 2 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่ งใสการดาเนินงานปานกลาง 55
คะแนน
ระดับ 3 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่ งใสการดาเนินงานสูง 60 คะแนน

F

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

1

คะแนน
50

2

คะแนน
55

3

คะแนน
60

น้าหนัก

4

คะแนน
65

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

5

คะแนน
70

25
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3

ระดับ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานสูง 65 คะแนน
ระดับ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานดาเนินงานสูงมาก 70
คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ส่วนพัฒนาศักยภาพและ
สื่อสารความเสี่ยง )
ระดับ1 เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 40
ระดับ2 เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 41
ระดับ3 เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 42
ระดับ4 เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 43
ระดับ5 เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 44

F

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

1

ร้อยละ
40

2

3

น้าหนัก

4

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

5

ร้อยละ 41 ร้อยละ 42 ร้อยละ 43 ร้อยละ 44

10

1 ต.ค.59-31 มี.ค.60
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4

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล
ระดับ 1 วิเคราะห์และทบทวน ตัวชี้วัด
เพื่อเตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสูร่ ะดับ
กลุ่มงานและรายบุคคล
ระดับ 2 จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ โดยในคารับรองฯ และแบบ
มอบหมายงานรายบุคคล
ระดับ 3 สื่อสารตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จของงาน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและดาเนินการตาม
ระดับ 4 กากับติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินการ

Ag

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

1
ระดับ1

2

3

น้าหนัก

4

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

5

ระดับ 1-2 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5

20
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5

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่
องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA
ระดับ 1 ประชุมคณะทางาน PMQA
ระดับ 2 ประเมินตนเองตามประเด็นการ
ประเมินผลที่ 2 (หมวด 3)
ระดับ 3 แสดงผลการประเมินความพึง
พอใจ /ความไม่พึงพอใจ
ระดับ 4 การจัดการข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคล
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงาน
(special report)
)

(C)

(D)

เป้าหมาย

1
ระดับ 1

I

(ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบหมาย
(

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/
ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

2

3

น้าหนัก

4

5

ระดับ 1-2 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5

(ลงชื่อ)...........................................ผู้รับมอบหมาย
(

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

)

วันที่......................................................
วันที่......................................................
หมายเหตุ ช่อง (A) กาหนดให้ระบุรหัสตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรณีที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ให้ใส่เครื่องหมาย  ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D)

20

1 ต.ค.59-31 มี.ค.60

20

เอกสารหมายเลข 3

แบบมอบหมายงาน
ชื่อผูร้ ับการประเมิน นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สังกัด
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ชื่อผู้ประเมิน นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ
รอบการประเมิน  รอบที่ 1 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560  รอบที่ 2 1 เมษายน………….…

ถึง 30 กันยายน…….……...

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
(ระดับ)
ระดับ 1 เป็นคณะทางานฯ
ระดับ 2 วางแผนสื่อสาร หรือจัดกิจกรรม
สนับสนุนการรับรู้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้บคุ ลากรในหน่วยงานรับทราบ
ระดับ 3 กากับติดตามแผนดาเนินการ
ระดับ 4 ประเมินผลสารวจแบบประเมิน
ระดับ 5 ข้อเสนอแนะ

(A)

(B)

(C)

(D)

1

2

3

4

5

F







1

2

3

4

5

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

1

ตัวชี้วัด

คารับรองการปฏิบัติราชการ

งาน

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

เป้าหมาย

น้าหนัก

20

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

1 ต.ค.59-31 มี.ค.60
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ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) (EBIT) ใน 2 ประเด็น
คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
ระดับ 1 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานปานกลาง 50 คะแนน
ระดับ 2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานปานกลาง 55 คะแนน
ระดับ 3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานสูง 60 คะแนน
ระดับ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานสูง 65 คะแนน
ระดับ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานดาเนินงานสูงมาก 70 คะแนน

(A)

(B)

(C)

(D)

F





ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

2

ตัวชี้วัด

คารับรองการปฏิบัติราชการ

งาน

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

เป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

50
คะแนน

55
คะแนน

60
คะแนน

65
คะแนน

70
คะแนน

20

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

1 ต.ค.59-31 มี.ค.60
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3

4

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์)
ระดับ 1 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 40
ระดับ 2 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 41
ระดับ 3 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 42
ระดับ 4 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 43
ระดับ 5 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ 44
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล
ระดับ 1 วิเคราะห์และทบทวน ตัวชี้วัดเพื่อ
เตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสูร่ ะดับกลุ่มงานและ
รายบุคคล
ระดับ 2 จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
โดยในคารับรองฯ และแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล
ระดับ 3 สื่อสารตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จของงาน ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและดาเนินการตาม
ระดับ 4 กากับติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินการ

F

Ag

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

1





ร้อยละ
40

ร้อยละ 41 ร้อยละ 42 ร้อยละ 43 ร้อยละ 44

20

1 ต.ค.59-31 มี.ค.60

ระดับ 1

ระดับ 1-2 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5

20
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เป้าหมาย

2

3

น้าหนัก

4

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

5

23

5

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร
HPO ตามแนวทาง PMQA
ระดับ 1 ประชุมคณะทางาน PMQA
ระดับ 2 ดาเนินการตามประเด็นการ
ประเมินผลที่ 1
ระดับ 3 ดาเนินการตามประเด็นการ
ประเมินผลที่ 3
ระดับ 4 ติดตามประเมินตามประเด็นการ
ประเมินผลที่ 1-3
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงาน (special
report) ตามประเด็นที่ 1-3 ในระบบศูนย์
ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)

(B)

I

(ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบหมาย
(

)

วันที่......................................................

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

1
ระดับ 1

2

3

น้าหนัก

4

5

ระดับ 1-2 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5

(ลงชื่อ)...........................................ผู้รับมอบหมาย
(

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

)

วันที่......................................................

หมายเหตุ ช่อง (A) กาหนดให้ระบุรหัสตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรณีที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ให้ใส่เครื่องหมาย  ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D)

20
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เอกสารหมายเลข 3

24
แบบมอบหมายงาน

ชื่อผู้รับการประเมิน
ชื่อผู้ประเมิน
รอบการประเมิน

นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัด
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ
 รอบที่ 1 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560  รอบที่ 2 1 เมษายน………….…

ถึง 30 กันยายน…….……...

1

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ระดับ 1 เข้าอบรมเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับ 2 สื่อสาร การรับรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ
ระดับ 3 ดาเนินงานตามแผนดาเนินการ
ระดับ 4 มีส่วนร่วมวิเคราะห์ผลการสารวจ
ระดับ 5 มีส่วนร่วมสรุปผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

F

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

25

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
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2

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) (EBIT)
ใน 3 ประเด็น คือ การให้และเปิดเผย
ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ และการต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร
ระดับ 1 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานปานกลาง 50 คะแนน
ระดับ 2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานปานกลาง 55 คะแนน
ระดับ 3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานสูง 60 คะแนน
ระดับ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานสูง 65 คะแนน
ระดับ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานดาเนินงานสูงมาก 70
คะแนน

F

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

1
คะแนน
50

2
คะแนน
55

3
คะแนน
60

น้าหนัก

4
คะแนน
65

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

5
คะแนน
70
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3

4

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (กลุ่มอานวยการ)
ระดับ 1 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ
40
ระดับ2 เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 41
ระดับ 3 เบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ ยละ
42
ระดับ4 เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 43
ระดับ5 เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 44
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล
ระดับ 1 วิเคราะห์และทบทวน ตัวชี้วัด
เพื่อเตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสูร่ ะดับ
กลุ่มงานและรายบุคคล
ระดับ 2 จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ โดยในคารับรองฯ และแบบ
มอบหมายงานรายบุคคล
ระดับ 3 สื่อสารตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จของงาน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและดาเนินการตาม
ระดับ 4 กากับติดตามความก้าวหน้าของ

F

Ag

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

(C)

(D)

เป้าหมาย

1

2

3

น้าหนัก

4

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

5

ร้อยละ
40

ร้อยละ 41 ร้อยละ 42 ร้อยละ 43 ร้อยละ 44

10
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ระดับ 1-2 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5
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5

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่
องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA
ระดับ 1 ประชุมคณะทางาน PMQA
ระดับ 2 ดาเนินการตามประเด็นการ
ประเมินผลที่ 4 (หมวด 5)
ระดับ 3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
ในการจัดระบบบริหารงานบุคคล
ระดับ 4 สร้างวัตกรรม ในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิด
ความผูกพัน
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงาน
(special report)
)

(C)

(D)

เป้าหมาย

1
ระดับ 1

I

(ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบหมาย
(

(B)

งาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

(A)

ยุทธศาสตร์ของสานัก/กอง/ศูนย์
หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

งาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

แหล่งที่มาตัวชี้วัด

2

3

น้าหนัก

4

5

ระดับ 1-2 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5

(ลงชื่อ)...........................................ผู้รับมอบหมาย
(

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

)

วันที่......................................................
วันที่......................................................
หมายเหตุ ช่อง (A) กาหนดให้ระบุรหัสตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรณีที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ให้ใส่เครื่องหมาย  ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D)
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