รายงานการประชุม
การถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานสูระบบบุคคล ประจําปงบประมาณ ๒๕60
วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 09.๐๐-15.30 น.
ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ชั้น 3
ผูเขารวมประชุม
1. นายสุทิน
2. นางจันทรเพ็ญ
3. นางนิภา
4. นางสาวนิภาภรณ
5. นายธวัช
6. นางสาวศิรประภา
7. นางสาวณัชชา
8. น.ส.พรชเนตต
9. นางสาวพิชชานันท
10. นางพรทิพย
11. นางสาวเจนจิรา
12. นางเบญจวรรณ
13. นางสาวชาณิภา
14. นางดาหวัน

----------------------ปุณฑริกภักดิ์
ปนทะรส
แยมพันธ
ทองดี
ชูตระกูล
สายสวาท
เปรมประยูร
บุญคง
ทองหลอ
วรวิชญ
ปานนอก
วงศใหญ
เจริญรัตน
กลีบสมุทร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง

วาระที่ ๑
เรื่องเพื่อทราบ
1. แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560
ตามที่กรมอนามัยไดคัดเลือกตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ ภายใตกรอบ 4 ประเด็นยุทธศาสตร (4 Excellence Strategies) ของแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข เพื่อใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานที่มี
บทบาทหน า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รองอธิ บ ดี กรมอนามั ย และอธิ บ ดี ก รมอนามั ย เพื่ อให ทุ ก หน ว ยงานไดมี ส ว นร ว ม
รั บ ผิ ด ชอบต อความสํ า เร็ จ ในภาพของกรมอนามัย จึงกํา หนดให ทุกหน ว ยงานรับ ผิดชอบตัว ชี้ วัดในจํ านวนที่
ใกลเคียงกัน 10-15 ตัวชี้วัด โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติไดรับมอบหมาย 12 ตัวชี้วัด และใหหัวหนา
กลุมงานรับผิดชอบ 5-8 ตัวชี้วัด โดยแบงใหขาราชการ พนักงานราชการ รับผิดชอบคนละ 3-5 ตัวชี้วัด และ
สามารถเสนอตัวชี้วัดของงานตามภารกิจหลักหรือภารกิจสําคัญเพิ่มเติมได 3-5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1.1 รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป มีพัฒนาการสมวัย (PA อธิบดี)
1.2 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนทุกคน ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ และพบ
พัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)
1.3 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนไดรับการคัดกรองพัฒนาการ และพบ
พัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) ไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการ
1.4 รอยละตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอมผาน
เกณฑ (คะแนน/รอยละ)
1.5 รอยละการรับรูเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของบุคลากรในหนวยงาน สังกัด
กรมอนามัย

ประจักษ (EBIT)

1.6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เฉพาะหลักฐานเชิง

1.7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูบุคคล
1.9 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานเฝาระวังในระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับสํานัก/กองวิชาการ (คะแนน)
1.10 ระดับความสําเร็จของหนวยงาน มีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ หรือ
นวัตกรรม ที่ถูกนําไปใชประโยชน อยางนอย 1 เรื่อง (คะแนน)
1.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสูองคกร HPO ตาม
แนวทาง PMQA (คะแนน)
1.12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเดนระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่ (คะแนน)
มติที่ประชุม

: รับทราบ

วาระที่ 2
เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูกลุมงาน
ที่ ป ระชุ มได ร ว มกั น พิ จ ารณาตัว ตั ว ชี้ วั ด จํ านวน 12 ตั ว ชี้วั ด เพื่ อถ ายทอดลงสู ร ะดั บ บุค คล
(ขาราชการ พนักงานราชการ) สรุปไดดังนี้
2.1 กลุมอํานวยการ เปนผูรับผิบชอบหลัก 2 ตัวชี้วัด ไดแก 1.5 1.6 เปนสนับสนุน 3 ขอ 1.7
1.8 1.11
2.2 กลุมบริหารยุทธศาสตร เปนผูรับผิบชอบหลัก 6 ตัวชี้วัด ไดแก 1.6 1.7 1.8 1.10 1.11
1.12
2.3 กลุมพัฒนาอนามัยเด็ก เปนผูรับผิบชอบหลัก 6 ตัวชี้วัด ไดแก 1.1 1.2 1.3 1.9 1.10
1.12 เปนสนับสนุน 4 ขอ 1.4 1.6 1.7 1.8
2.4 กลุ ม พั ฒ นาศู น ย เ ด็ ก เป น ผู รั บ ผิ บ ชอบหลั ก 3 ตั ว ชี้ วั ด ได แ ก 1.9 1.10 1.12 เป น
สนับสนุน 5 ขอ 1.1 1.4 1.6 1.7 1.8 1.10
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายใหขาราชการ พนักงานราชการ ในกลุมทุกคนจัดทําแบบมอบหมาย
งานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายตอไป
วาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

- ไมมี -

เลิกประชุมเวลา ๑5.3๐ น.

นางสาวพิชชานันททองหลอ
ผูจดรายงานการประชุม

