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กรอบแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุม่ งานลงสู่ระดับบุคคล
ชื่อหน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลาดับ
ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
ที่
1 ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมิน
F คุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกรมอนามัย (o)

PI 13.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกรมอนามัย (s)
สื่อสาร การรับรู้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ

เป้าหมาย
ระดับ 3
ดาเนินงานตามแผน

ระดับ 1
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและผู้
ประสานงาน อย่างน้อย
จานวน 2 คน เข้าอบรมเรื่อง
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ระดับ 2
วางแผนสื่อสาร หรือ
จัดกิจกรรมสนับสนุน
การรับรู้การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ

เข้าประชุมรับฟังการ
ชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

สื่อสาร การรับรู้การ ติดตามการดาเนินการ
ประเมินคุณธรรมและ ตามแผน
ความโปร่งใสให้
บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ

ระดับ 4
สารวจและจัดเก็บ
แบบประเมินฯโดย
จัดส่งแบบประเมินฯ
ให้หน่วยงานเจ้าภาพ
ภายในเวลาที่กาหนด

ระดับ 5
สรุปผลและรายงานผล
การงาน ดาเนินงานใน
ระบบศูนย์ติดตามผล
ปฏิบัติงาน กรม
อนามัย (DOC)

วิเคราะห์ผลการ
สารวจ

ข้อเสนอแนะ

2
ลาดับ
ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
ที่
2 ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
F ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเฉพาะหลักฐานเชิง
ประจักษ์(Evidence Based) (EBIT) (o)

ระดับ 1
50 คะแนน

PI14.1 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานประเมิน คณะทางานประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์
หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based : EBIT) ในประเด็นที่
(Evidence Based : E
รับผิดชอบ(s)
BIT) ของหน่วยงาน

3F

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ภาพรวม)
PI 15 .1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ (o)

ระดับ 2
55 คะแนน

ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่
และตัวแทน
คณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังการ
ชี้แจงจาก
หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก
(กองการ
เจ้าหน้าที่)

ร้อยละ 40

ร้อยละ 41

มีแผนควบคุม กากับการใช้
งบประมาณของหน่วยงาน

มีระบบติดตามการ
รายงานข้อมูลการใช้
งบประมาณ
หน่วยงาน

เป้าหมาย
ระดับ 3
60 คะแนน

ทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน และจัดทา
แผนสื่อสาร และ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม

ร้อยละ 42
รายงานข้อมูลการใช้
งบประมาณใน DOC
ทันเวลา

ระดับ 4
65 คะแนน

ระดับ 5
70 คะแนน

ประเมินตนเองเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
กระบวนการ
และจัดส่ง
หลักฐานให้
เจ้าภาพ

สารวจภายใน
(Internal survey)
และให้ข้อเสนอ/
โอกาสพัฒนาในการ
ปรับปรุงกระบวนการ

ร้อยละ 43

ร้อยละ 44

วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ มีการทบทวนการใช้
งบประมาณเสนอ
งบประมาณ และปรับ
ผู้บริหาร ทุกเดือน
แผนการใช้งบประมาณ
เมื่อการใช้งบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน

3
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
PI 15.2 ระดับความสาเร็จของการวางแผน
งบประมาณ(งบดาเนินการ)ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายของกรมอนามัย(s)

เป้าหมาย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
จัดทาแผนปฏิบัติการและ
รายงานผลการเบิก
ติดตามผลการเบิก
สนับสนุนมาตรการ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จ่ายเงินงบประมาณ จ่ายเงินงบประมาณทุก เร่งรัดการเบิกจ่าย
ที่สอดคล้องกับมาตรการ
ทุกวันที่ 15 ของ เดือน
งบประมาณ
เร่งรัดการเบิกจ่าย
ทุกเดือนโดย
งบประมาณ
รายงานผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน และนา
ขึ้นเว็บไซต์
หน่วยงาน

4F

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
การเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (o)
สาหรับตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่มีรอบจัดเก็บข้อมูลราย
6 เดือนและ 1 ปี

กาหนดผูร้ ับผิดชอบงานการ
เฝ้าระวัง

จัดทารายละเอียด
จัดทาแผนการ
(Template) รายการ ดาเนินงาน การเฝ้า
ข้อมูลเพื่อการเฝ้า
ระวัง
ระวัง

5
F

ตัวชี้วัดที่ ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน
เตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
ภัยแล้งและหมอกควัน (o)

วิเคราะห์สถานการณ์และผล ประชุมจัดทา
การดาเนินงานปี 2559
แผนปฏิบัติการ
เตรียมการด้าน
สาธารณสุขรองรับ
ผลกระทบจากความ
ร้อน ภัยแล้ง และ
หมอกควัน ปี 2560

จัดทาแนวทางการ
ดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขรองรับ
ผลกระทบจากความ
ร้อน ภัยแล้ง และ
หมอกควัน

จัดทาข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline) และ
ข้อมูลย้อนหลังเท่าที่
มีอยู่ตามรายการ
ตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ชุดความรู้เรื่องความ
ร้อน ภัยแล้ง และ
หมอกควัน

ระดับ 5
เบิกจ่ายงบประมาณได้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด
(ร้อยละ42)

สรุปผลการดาเนินงาน
และถอดบทเรียน

5 ต้นฉบับสื่อเรื่อง
ความร้อน ภัยแล้ง
และหมอกควันพื้นที่

4
ลาดับ
ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
ที่
6 ตัวชี้วัดที่ ระดับความสาเร็จการดาเนินการพัฒนา
F เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาหรับกิจการตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ.2535 (o)

7Ag
8Ag

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของ รพ ที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean Hospital)
(ร้อยละ)
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสูร่ ะดับบุคคล (o)

ระดับ 1
ระดับ 2
จัดทากรอบเนื้อหาของ
ทบทวนข้อมูล
เครื่องมือการประเมินความ สถานการณ์ สภาพ
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 5
กิจการ

เป้าหมาย
ระดับ 3
จัดทา (ร่าง) เครื่องมือ
การประเมินความเสีย่ ง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 กิจการ

วิเคราะห์และทบทวน
จัดทาคารับรองการ
ตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการ
ปฏิบัติราชการ โดยใน
ถ่ายทอดตัวชี้วัดสูร่ ะดับกลุ่ม คารับรองฯ และแบบ
งานและรายบุคคล
มอบหมายงาน
รายบุคคล

สื่อสารตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายผลสาเร็จของ
งาน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและ
ดาเนินการตาม

PI 12.1ระดับความสาเร็จของการจัดทาคารับรองการ ดาเนินงานจัดทาคารับรอง
ปฏิบัติราชการและการกากับติดตาม รายงานตัวชี้วัด การปฏิบัตริ าชการของกลุ่ม
งาน
กพร.(s)
PI 12.2 ระดับความสาเร็จของการสื่อสารเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสาเร็จของงานให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ(s)

มีแผนการสื่อสารตัวชี้วัดฯ

คารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกลุ่มงาน
ถูกต้อง ครบถ้วน
และแผนการกากับ
ติดตามชัดเจน
มีการดาเนินงานตาม
แผน

ระดับ 4
ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือฯ

ระดับ 5
เครื่องมือการประเมิน
ความเสีย่ งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม จานวน 1
กิจการ

กากับติดตาม
ความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงานและระดับ
บุคคล

รายงานผลการ
ดาเนินการ
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามที่ กพร. กาหนด

รายงานตัวชี้วัด กพร. รายงานตัวชี้วัด
ได้ทันเวลา มีหลักฐาน กพร.ได้ทันเวลา มี
ครบถ้วน
หลักฐานครบถ้วน
ถูกต้อง
มีการสื่อสารใน
หลากหลายช่องทาง
อย่างต่อเนื่อง

รายงานตัวชี้วัด กพร.
ก่อนเวลา หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

มีการประเมินการ
มีผลการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรหลัง รับรู้เป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง หรือ

5
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
PI 12.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแบบ
มอบหมายงานและประเมินผลงานตามแบบ
มอบหมาย(s)

9
Ar
10
I

ระดับ 1
หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
ระดับบุคคล

ระดับ 2
หน่วยงานจัดทาแบบ
มอบหมายงานระดับ
บุคคล

จัดทาแผนปฏิบัติงานวิจัย

โครงการวิจัยอย่างมี
คุณภาพตามแนวทาง
ระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ หรือ
ข้อกาหนดตามแหล่ง
ทุนนั้นๆ

เป้าหมาย
ระดับ 3
ระดับ 4
หน่วยงานจัดทาแบบ มีการประเมินผลงาน
มอบหมายงานระดับ
ตามแบบมอบหมาย
บุคคล ร้อยละ 100 ส่ง งาน
ทันเวลา

ระดับ 5
ประเมินผลงานตาม
แบบมอบหมายงาน
แล้วเสร็จ พร้อมส่ง
หลักฐานผลงานของทุก
คนทันเวลา

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละตาบลต้นแบบบูรณาการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์ (คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานมี
งานวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 อย่างใน
ทุกประเภทงาน

กรณีงานวิจัย
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานวิจัย (o)

ตรวจสอบความถูกต้อง ดาเนินงานตาม
และครบถ้วนของ
แผนการวิจัย และ
แผนปฏิบัติงานวิจยั ใน
ระบบบริหารงานวิจัย
ทุกแหล่งทุนโดยผู้
ประสานหน่วยงาน
ย่อย/ผู้ประสาน
หน่วยงานกลาง

รายงานความก้าวหน้า
ในระบบบริหาร
งานวิจัยตามแหล่งทุนที่
ได้รับการสนับสนุน

6
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน

ระดับ 1
ระดับ 2
จัดทาโครงการผลิต/พัฒนา การดาเนินงานตาม
กรณีเป็นผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลงานวิชาการ หรือ
ปฏิทินการดาเนิน
นวัตกรรม
ระดับความสาเร็จของการดาเนินผลงานวิชาการ หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ กิจกรรมที่กาหนด
สอดคล้องกับนโยบาย
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม (o)
กระทรวง/กรม พร้อมปฏิทิน
การดาเนินกิจกรรมโดยผ่าน
ความเห็นชอบของCluster
และ/หรือผ่าน Health &
Environmental Health
Committee
PI 16.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม (s)

ดาเนินงานได้ตามแผน อย่าง ดาเนินงานได้ตาม
น้อยร้อยละ 70 และรายงาน แผน ร้อยละ71- 75
ผลทันเวลา
และรายงานผล
ทันเวลา

เป้าหมาย
ระดับ 3
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
Note taker ของ
หน่วยงาน

ดาเนินงานได้ตามแผน
ร้อยละ76- 80 และ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณทันเวลา

ระดับ 4
ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดในเวที LIKE
Talk Award

ดาเนินงานได้ตาม
แผน ร้อยละ 81-85
และรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณได้
ครบถ้วนทันเวลา
PI.16.2 ระดับความสาเร็จของหน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ มีชื่อเรื่องงานวิจัย/หรือKM สู่ ชื่อเรื่องงานวิจัย/หรือ โครงร่างวิจัยผ่านการ มีรายงาน
KM สู่นวัตกรรม
พิจารณา กพว. /หรือ ความก้าวหน้า
ในการดาเนินงานผลิตผลงานวิชาการ/นวัตกรรม (s) นวัตกรรม
สอดคล้องกับ
KM สู่นวัตกรรม
งานวิจัย/หรือKM สู่
ยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ
ดาเนินการขั้นตอน 1-3 นวัตกรรมดาเนินการ
ผ่านขั้นตอนที่ 1-4

ระดับ 5
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงาน/การใช้
งานผลงานวิชาการ
หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรม ที่ผลิต/
พัฒนา

ดาเนินงานได้ตามแผน
มากกว่าร้อยละ85 และ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณได้
ครบถ้วน ทันเวลา
ผ่านระดับ4 และผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
จาก R&D center

7
ลาดับ
ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
ที่
ระดับ 1
11 ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
จัดทาคารับรองปฏิบัติ
I เพือ่ สนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง ราชการและถ่ายทอด
PMQA (o)
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายจาก
ระดับหน่วยงานลงสู่กลุ่ม
งานและระดับบุคคล
PI 18.1 ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน ตาม
ศึกษารวมรวบ วิเคราะห์
แนวทาง PMQA ในหมวดที่รับผิดชอบ(s)
ข้อมูล

ระดับ 2
ติดตามประเมินการ
ดาเนินงานหมวด1
และ2

เป้าหมาย
ระดับ 3
ติดตามประเมินการ
ดาเนินงานหมวด 3
และ4

ดาเนินการตามหมวด ติดตามประเมินผล
ที่รับผิดชอบ

PI 18.2 ระดับความสาเร็จของการกากับติดตามการ
ดาเนินงาน หมวด 1-6 และการรายงานผลการ
ดาเนินงานภาพรวมขององค์กร (SAR Report) (s)

มีแผนควบคุม กากับ และ
แผนการจัดทารายงาน

มีการชี้แจงแนว
ทางการรายงานผล

มีการกากับติดตาม
และรายงานผลการ
ดาเนินการตามเวลาที่
กาหนด

PI 18.3 ระดับความสาเร็จของความพร้อมใช้ของ
ระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงกับระบบ KISS ของ
กรมอนามัย (s)

มีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบ
ชัดเจน

มีการกาหนดแนวทาง มีการชี้แจงการ
ปฏิบัติ
ดาเนินงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์

ระดับ 4
ระดับ 5
ติดตามประเมินการ สรุปและการรายงาน
ดาเนินงานหมวด 5 ผลการดาเนินงาน
และ6
(special report)
เผยแพร่ผลการ
ดาเนินการทาง
ช่องทางweb site
กองฯ
รายงานผลการ
ดาเนินการตามเวลาที่
กาหนดและมีการ
Upload หลักฐานขึ้น
website ครบถ้วน
มีฐานข้อมูลที่จาเป็น
ตามที่ระบบ KISS

สรุปและการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
(special report)
ผลการรายงานแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของกระบวนการ
ดาเนินงานของหมวด
1-6
มีฐานข้อมูลที่จาเป็น
ตามที่ระบบ KISS
กาหนด

8
ลาดับ
ที่

12
I

ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/
ระดับชาติ และระดับพื้นที่ (o)

ระดับ 1
พิจารณาคัดเลือกผลงาน

PI 19 .1 ระดับความสาเร็จของผลงานที่มีความโดด
เด่น(s)

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ที่สอดคล้องกับภารกิจตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

PI 19.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนที่กาหนด(s)

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ที่สอดคล้องกับภารกิจตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ระดับ 3
อธิบายสภาพปัญหา/
ความจาเป็นที่
ดาเนินการเรื่องนี้ มี
ความเชื่อมโยงกับ
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงาน/ยุทธศาสตร์
ของประเทศ

ระดับ 2
อธิบายภารกิจ /
บทบาท/ หน้าที่หลัก
ด้านใดด้านหนึ่งของ
หน่วยงาน ที่มี
ความสาคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตาม
แผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ/นานาชาติ
หรือนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล /
กระทรวงสาธารณสุข
และกรมอนามัย
มีกระบวนการวาง
กระบวนการ
แผนการจัดทาผลงาน ดาเนินงานมีความ
ที่มีความโดดเด่น
เชื่อมโยงกับภารกิจของ
หน่วยงาน/ยุทธศาสตร์

ระดับ 4
กระบวนการ
ดาเนินงานเพื่อ
บรรลุผล /มีตัวอย่าง
ที่ชัดเจนแสดงถึง
บทบาทของ
หน่วยงาน/

ระดับ 5
สรุปและการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
(special report)

ดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินการ

มีรายงานผลงานที่
เกิดขึ้นจริงโดยนามา
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของแผนงาน
ที่กาหนด
มีรายงานผลงานที่
เกิดขึ้นจริงโดยนามา
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของแผนงาน
ที่กาหนด

มีกระบวนการวาง
กระบวนการ
ดาเนินงานตาม
แผนการจัดทาผลงาน ดาเนินงานมีความ
แผนการดาเนินการ
ที่มีความโดดเด่น
เชื่อมโยงกับภารกิจของ
หน่วยงาน/ยุทธศาสตร์

