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คำนำ
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ได้ จั ด ท ำค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรระดั บ หน่ ว ยงำน
อย่ำงเป็นระบบมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมำ โดยได้มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกระดับกระทรวงและ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล และสอดคล้องกับมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
ส ำหรั บ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 กลุ่ ม พั ฒ นำระบบบริ ห ำร ได้ จั ด คู่ มื อ รำยละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด
(KPI Template) ค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบั บ นี้ เพื่ อ ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ใช้เป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้
จะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้เข้ำใจรำยละเอียดของตัวชี้วัด สำมำรถดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้ตัวชี้วัด
ตำมคำรั บ รองกำรปฏิบั ติร ำชกำรของกลุ่ มพัฒ นำระบบบริห ำร ส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
ธันวำคม 2561

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
กรอบประเมินผลตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกระทรวง/สำนักงำนปลัดกระทรวงและภำรกิจหลักหน่วยงำน
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมภำรกิจหลัก/แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจำตำมหน้ำที่
ตำมปกติ (Function Based)
1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุขในทุกระดับ
1.1.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงสำธำรณสุข
1.1.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำร
ของกระทรวงสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.1.4 ระดับ ควำมส ำเร็จของกำรประเมิน ผลส ำเร็จกำรดำเนินกำรขับเคลื่ อ น
ตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1.1.5 ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
องค์กำรที่ดี ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562
1.1.6 ระดับควำมสำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตัวชี้วัด 3 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี้ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด 4 ระดับควำมสำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลและนำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ไปใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน
ตัวชี้วัด 5 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน
ตัวชี้วัด 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรเป็นหน่วยงำนคุณธรรม

หน้ำ

ก
1
1
1
8
14
19
23
28
34
36
38
43
55

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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กรอบกำรประเมินผลตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
ประเด็นกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั ริ ำชกำร
• ประเมินประสิทธิผล
(ร้อยละ ๖0 )

• ประเมินคุณภำพ
(ร้อยละ ๑๐)

• ประเมินประสิทธิภำพ
(ร้อยละ 15)

• กำรพัฒนำองค์กำร
(ร้อยละ 15)

ตัวชี้วดั
มิตภิ ำยนอก (น้ำหนักร้อยละ ๗0)
๑. ตัวชีว้ ดั ภำรกิจหลักของกระทรวง/สำนักงำนปลัดกระทรวง และ
ภำรกิจหลักหน่วยงำน
1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุขในทุกระดับ
1.1.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง ประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงสำธำรณสุข
1.1.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่โครงสร้ำงและระบบ
บริ หำรรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุ ขให้ มี ประสิ ทธิ ภำพ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.1.4 ระดับควำมสำเร็จของกำรประเมินผลสำเร็จกำรดำเนินกำร
ขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1.1.5 ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำย
กำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี (OG) ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.1.6 ระดับควำมสำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจั ดกำร
ภำครัฐ (PMQA) ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำร

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เจ้ำภำพหลัก

๖0
10

กลุ่มงำนติดตำมฯ

10

กลุ่มงำนติดตำมฯ

10

กลุ่มงำนโครงสร้ำงฯ

10

กลุ่มงำนโครงสร้ำงฯ

10

กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรกำกับดูแลองค์กำร
ที่ดี
กลุ่มงำนนวัตกรรมฯ

10
๑๐

กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรกำกับดูแลองค์กำร
ที่ดี

7.5

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

7.5

กลุ่มงำนติดตำมฯ

๕. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของ
หน่วยงำน

7.5

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

๖. ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรเป็นหน่วยงำนคุณธรรม

7.5

กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรกำกับดูแลองค์กำร
ที่ดี

มิตภิ ำยใน (น้ำหนักร้อยละ 30 )
๓. ร้อ ยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อ หนี้ผูกพันภำพรวมของ
หน่วยงำน ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
๔. ระดับควำมสำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับ
บุคคลและนำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิไ์ ปใช้ในกำรเลือ่ นเงินเดือน

น้ำหนักรวม

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๑๐๐

หน้ำ ก

มิตภิ ายนอก

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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มิตภิ ำยนอก
 ประเมินประสิทธิผล (นำหนักร้อยละ 60)
ตัวชีวัด ๑ ตัวชีวัดภำรกิจหลักของกระทรวง/สำนักงำนปลัดกระทรวง และภำรกิจหลักหน่วยงำน
หน่วยวัด : ระดับ
นำหนัก : ร้อยละ ๖0
ตัวชีวัด
นำหนักร้อยละ
๑.๑ ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจ
60
หลัก/แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจำตำมหน้ำที่ตำมปกติ
(Function Based)
1.1.1 ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด ท ำค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
10
ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.1.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
10
กำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงสำธำรณสุข
1.1.3 ระดับ ควำมสำเร็จ ในกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำงและระบบ
10
บริ ห ำรรำชกำร ของกระทรวงสำธำรณสุ ข ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ประจำปีงบประมำณ 2562
1.1.4 ระดับควำมสำเร็จของกำรประเมินผลสำเร็จกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน
10
ตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1.1.5 ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
10
องค์กำรที่ดี (OG) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562
1.1.6 ระดับควำมสำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
10
ภำครัฐ (PMQA) ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๑

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ตัวชีวัดที่ 1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน่วยวัด : ระดับ
นำหนัก : ร้อยละ 10
คำอธิบำย :
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขและปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
มีนโยบำยให้ ผู้บ ริห ำรในทุกระดับจั ดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement: PA) โดยให้มีกำร
ถ่ำยทอดตัวชีวัดตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวง ตัวชีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี ของกระทรวง แผนบูรณำกำร
และแผนงำน/โครงกำรสำคัญของกระทรวงสำธำรณสุขลงสู่ ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ นำผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รำยรอบ 6 และ 12 เดือน เชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกับระบบแรงจูงใจ
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหำรใน
กำรบริหำรยุทธศำสตร์ทังระบบ โดยเชื่อมโยงระบบกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ กำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ และกำรกำกับ
ติดตำมผลกำรปฏิบัติ
กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรดำเนินกำร ดังนี
- มีกำรกำหนดและกำรจัดทำรำยละเอียดตัวชีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรทุกระดับ
- มีกระบวนกำรถ่ำยทอดตัวชีวัดและเป้ำหมำยของผู้บริหำรองค์กรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล
- มีกำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร (Performance Agreement: PA)
- มีกำรจัดระบบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
- มีกำรเชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกับระบบแรงจูงใจ เพื่อให้กำรนำยุทธศำสตร์
ตัวชีวัด เป้ำหมำยขององค์กรสู่กำรปฏิบัติมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสัมฤทธิ์
ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง ผู้บริหำรของกระทรวงสำธำรณสุขในส่วนกลำงที่ร่วมลงนำม
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 69 คน
ได้แก่
- ผู้บริหำรระดับกระทรวง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองปลัดกระทรวงหัวหน้ำ
กลุ่มภำรกิจ รองปลัดกระทรวงด้ำนบริหำร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง สำธำรณสุขนิเทศก์ ที่ปรึกษำระดับกระทรวง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง จำนวน 39 คน
- ผู้บริหำรระดับกรม ได้แก่ อธิบดีกรมต่ำงๆ ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 8 คน
- ผู้บริหำรระดับหน่วยงำน (สำนัก/กอง) ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ส่วนกลำง ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง และหัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี จำนวน 22 คน
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หมำยถึง ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
(Performance Agreement: PA) ของผู้ บ ริ ห ำรกระทรวงสำธำรณสุ ข ในส่ ว นกลำง และสนั บสนุ นให้ มี กำรน ำ
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รำยรอบ 6 และ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกับระบบแรงจูงใจ
สูตรกำรคำนวณ: ไม่มี

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๒
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เกณฑ์กำรให้คะแนน:
กำหนดเป็นระดับขันของควำมสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขันตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี
ขันตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
1
- ทบทวนตั วชีวั ดตำมแผนยุทธศำสตร์ ชำติ ระยะ 20 ปี ด้ ำนสำธำรณสุ ข ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2562 ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ก ำหนดองค์ ป ระกอบกำรประเมิ น ด้ ำ นกำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล (ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงำน)
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
สำนักงำน ก.พ.ร.
2
- ประสำนผู้ บ ริ ห ำรและหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ท ำรำยละเอี ย ดตั ว ชี วั ด (KPI Template)
กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) และกำหนดเป้ำหมำยกำรประเมินผล (Small
Success) รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ
- ร่ วมพิ จำรณำควำมเหมำะสมของตั วชี วั ด/รำยละเอี ยดตั วชี วั ด (KPI Template) ของผู้ บริ หำร
กระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ
3
- จัดทำเอกสำรประกอบกำรลงนำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA)
ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- จัดลงนำมคำรั บรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) ของผู้ บริ หำรกระทรวง
สำธำรณสุขทุกระดับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- จัดทำเอกสำรคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร พร้อมรำยละเอียดตัวชีวัดของผู้บริหำรเป็นรูปเล่มฉบับ
สมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ส่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ำรที่ ล งนำมค ำรั บรองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร (Performance
Agreement: PA) ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรด ำเนิ นงำนตำมค ำรั บรองกำรปฏิ บั ติ รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
- วิ เครำะห์ และสรุ ปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิ บัติ รำชกำร (Performance
Agreement: PA) ของผู้ บริ หำรกระทรวงสำธำรณสุ ขทุกระดับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน นำเสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ
4
- วิ เครำะห์ และสรุ ปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิ บัติ รำชกำร (Performance
Agreement: PA) ของผู้ บริ หำรกระทรวงสำธำรณสุ ขทุกระดับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
รอบ 6, 9 เดือน นำเสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ
5
- วิ เครำะห์ และสรุ ปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิ บัติ รำชกำร (Performance
Agreement: PA) ของผู้ บริ หำรกระทรวงสำธำรณสุ ขทุกระดับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน นำเสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ
- นำเสนอผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) ของ
ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขในภำพรวม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
31 มีนำคม 2562)

1
ขันตอนที่ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขันตอนที่ 2

ขันตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
1
- ทบทวนตัวชีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี ด้ ำ นสำธำรณสุ ข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง (0.5 คะแนน)
- กำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ด้ำนกำรประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ล (ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงำน) ตำม
มำตรกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงำน ก.พ.ร. (0.5 คะแนน)
2
- ป ร ะ ส ำ น ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ ห น่ ว ย ง ำ น
ที่เกี่ยวข้องจัดทำรำยละเอียดตัวชีวัด (KPI
Template) กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance
Agreement : PA) และก ำหนดเป้ ำ หมำย
กำรประเมิ นผล (Small Success) รอบ 3, 6, 9
และ 12 เดื อน ของผู้ บ ริ ห ำรกระทรวง
สำธำรณสุขทุกระดับ (1 คะแนน)
- ร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชีวัด/
รำยละเอียดตัวชีวัด (KPI Template) ของ
ผู้ บ ริ ห ำรกระทรวงสำธำรณสุ ข ทุ ก ระดั บ
(1 คะแนน)
3

4
-

5
ขันตอนที่ 3

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร
ค่ำคะแนน
ประเมิน
ที่ได้
- ตัว ชีวั ดตำมแผนยุท ธศำสตร์ ช ำติ
1
ระยะ 20 ปี ฯ
- องค์ประกอบกำรประเมิน ด้ำนกำรประเมิน
ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์ ของงำน) ฯ

- บันทึกข้อควำมกำรประสำนฯ

2

- รำยละเอียดตัวชีวัด (KPI Template)
ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข

- จัดทำเอกสำรประกอบกำรลงนำมคำรับรอง - เอกสำรประกอบกำรลงนำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement : กำรปฏิบัติรำชกำรฯ
PA) ของผู้ บ ริ ห ำรกระทรวงสำธำรณสุ ข
ทุกระดับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(0.5 คะแนน)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

2

หน้ำ ๔
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ขันตอน
กำรดำเนนิ งำน

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร
ค่ำคะแนน
ประเมิน
ที่ได้
- จั ด ลงนำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร - โครงกำรจั ดท ำค ำรั บรองและ
(Performance Agreement : PA) ของผู้บริหำร กำหนดกำรพิธีลงนำมฯ
กระทรวงสำธำรณสุ ขทุ กระดั บ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.5 คะแนน)
- จัดทำเอกสำรคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร - รูปเล่มคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ
พร้อมรำยละเอียดตัวชีวัดของผู้บริหำรเป็น - รูปเล่มคู่มือรำยละเอียดตัวชีวัดฯ
รู ป เล่ ม ฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ส่ ง ให้
ผู้ บ ริ ห ำรที่ ล งนำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ
รำชกำร (Performance Agreement : PA)
ใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนตำม
ค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.5 คะแนน)
- วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน - ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น
ต ำ ม ค ำ รั บ ร อ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ตำมคำรับรองฯ รอบ 3 เดือน
(Performance Agreement: PA) ของผู้บริหำร - บั น ทึ ก ข้ อ ควำมรำยงำนผลกำร
กระทรวงสำธำรณสุ ขทุ กระดั บ ประจ ำปี ด ำเนิ นงำนตำมค ำรั บรองฯ รอบ 3
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน นำเสนอ เดือน ต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ (0.5 คะแนน)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
30 กันยำยน 2562)
ค่ำคะแนนที่ได้
1
2
3
4
5
ขันตอนที่ 1 ขันตอนที่ 2 ขันตอนที่ 3 ขันตอนที่ 4 ขันตอนที่ 5
ขันตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
1
- ทบทวนตั วชี วั ดตำมแผนยุ ทธศำสตร์ ชำติ
ระยะ 20 ปี ด้ ำ นสำธำรณสุ ข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ร่ วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง (0.5 คะแนน)
- กำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ด้ำนกำรประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ล (ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงำน) ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
สำนักงำน ก.พ.ร. (0.5 คะแนน)

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร
ค่ำคะแนน
ประเมิน
ที่ได้
- ตัว ชีวั ด ตำมแผนยุ ทธศำสตร์ ช ำติ
1
ระยะ 20 ปี ฯ
- องค์ประกอบกำรประเมิน ด้ำนกำรประเมิน
ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์ ของงำน) ฯ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๕

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร
ค่ำคะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
ประเมิน
ที่ได้
2
- ป ร ะ ส ำ น ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ ห น่ ว ย ง ำ น - บันทึกข้อควำมกำรประสำนฯ
1
ที่เกี่ยวข้องจั ดทำรำยละเอียดตัวชีวัด (KPI
Template) กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance
Agreement : PA) และกำหนดเป้ำหมำยกำร
ประเมิ น ผล (Small Success) รอบ 3, 6, 9
และ 12 เดื อน ของผู้ บ ริ ห ำรกระทรวง
สำธำรณสุขทุกระดับ (0.5 คะแนน)
- ร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชีวัด/ - รำยละเอียดตัวชีวัด (KPI Template)
รำยละเอียดตัวชีวัด (KPI Template) ของ ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้ บ ริ ห ำรกระทรวงสำธำรณสุ ข ทุ ก ระดั บ
(0.5 คะแนน)
3

- จัดทำเอกสำรประกอบกำรลงนำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement :
PA) ของผู้ บ ริ ห ำรกระทรวงสำธำรณสุ ข
ทุกระดับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(0.25 คะแนน)
- จั ด ลงนำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร
(Performance Agreement : PA) ของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุ ขทุ กระดั บ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.25 คะแนน)
- จัดทำเอกสำรคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
พร้อมรำยละเอียดตัวชีวัดของผู้บริหำรเป็น
รู ป เล่ ม ฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ส่ ง ให้
ผู้ บ ริ ห ำรที่ ล งนำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ
รำชกำร (Performance Agreement : PA)
ใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนตำม
ค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.25 คะแนน)
- วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ต ำ ม ค ำ รั บ ร อ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร
(Performance Agreement: PA) ของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุ ขทุ กระดั บ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน นำเสนอ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ (0.25 คะแนน)

- เอกสำรประกอบกำรลงนำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรฯ

1

- โครงกำรจั ดท ำค ำรั บรองและ
กำหนดกำรพิธีลงนำมฯ
- รูปเล่มคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ
- รูปเล่มคู่มือรำยละเอียดตัวชีวัดฯ

- ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น
ตำมคำรับรองฯ รอบ 3 เดือน
- บั น ทึ ก ข้ อ ควำมรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมคำรับรองฯ รอบ 3 เดือน
ต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๖

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ขันตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
4
- วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ต ำ ม ค ำ รั บ ร อ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร
(Performance Agreement : PA) ของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุ ข ทุ ก ระดั บ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 6, 9 เดื อน
นำเสนอปลัด กระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ
(1 คะแนน)
5
- วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance
Agreement: PA) ของผู้ บ ริ ห ำรกระทรวง
สำธำรณสุขทุกระดับ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน นำเสนอปลัด
กระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ (0.5 คะแนน)
- นำเสนอผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement :
PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข ในภำพรวม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.5 คะแนน)

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร
ค่ำคะแนน
ประเมิน
ที่ได้
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองฯ
1
รอบ 6, 9 เดือน
- บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมค ำรั บ รองฯ รอบ 6, 9 เดื อ น
ต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองฯ
รอบ 12 เดือน
- บั นทึ กข้ อควำมรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมคำรับรองฯ รอบ 12
เดือนต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
- เอกสำร PPT นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
ตำคำรับรองฯ ในภำพรวม ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562

1

รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน:
ข้อมูลพืนฐำนประกอบตัวชีวัด

หน่วยวัด

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขในทุกระดับ

ระดับ

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 2560 2561
5
5
5

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้กำกับดูแลตัวชีวัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล:
1. นำงพัชฎำภรณ์ ขุนแก้ว
๒. นำงสำวบุญทิตำ เผือกสำมัญ
๓. ว่ำทีร่ ้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗

หน้ำ ๗

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
(มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงสำธำรณสุข
หน่วยวัด : ระดับ
น้ำหนัก
: ร้อยละ 10
คำอธิบำย :
กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) หมำยถึง
กำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
(มำตรำ 44) ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยอำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 44 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 5/2559 เรื่อง มำตรกำร
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรปฏิ รู ป ระบบกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 โดยสำนักงำน ก.พ.ร. ใช้กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร แทนกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อลดควำมซ้ำซ้อน
และภำระต่อส่วนรำชกำร โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. จะเป็นผู้กำหนดกรอบแนวทำงกำรประเมินส่ว นรำชกำร ทั้งนี้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำน ก.พ.ร. ได้มีกำรปรับปรุงแบบกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงฯ และได้จัดทำกรอบกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน รอบระยะเวลำในกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมติ
เห็ น ชอบในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรพั ฒ นำระบบรำชกำร ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 4 กั น ยำยน 2561
โดยประกอบด้วยแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ (ส่วนรำชกำรจะถูกประเมินใน 4 องค์ประกอบ) ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน งำนประจำ
งำนตำมหน้ ำ ที่ป กติ งำนตำมหน้ ำที่ค วำมรั บผิ ดชอบหลั ก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐ บำล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน (Function base)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำง
ปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area base) -----ไม่มีกำรวัดเนื่องจำกประเมินเฉพำะส่วนรำชกำรระดับจังหวัด ----องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำร
จัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคลและกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (Innovation base)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรในกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี (Potential Base)
ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. ได้ ก ำหนดรอบระยะเวลำในกำรประเมิ น โดยก ำหนดให้ มี ก ำรประเมิ น
ส่วนรำชกำร ปีละ 1 ครั้ง (รอบกำรประเมินตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) โดยในรอบ 6 เดือน
(ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 ตุ ลำคม 2561 – 31 มี น ำคม 2562) ก ำหนดให้ ส่ ว นรำชกำรต้ องรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำน
เพื่อเป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งส่วนรำชกำรต้องส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ
ไปยังสำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในระยะเวลำที่กำหนด

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๘

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
(มำตรำ 44) ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงสำธำรณสุ ข หมำยถึ ง กระทรวงสำธำรณสุ ข
โดยสำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สำมำรถดำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภ ำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร (มำตรำ 44) และรำยงำนผลกำรประเมิ น ส่ ว นรำชกำรปรั บ ปรุ ง ฯ ได้ ค รบถ้ ว นทั้ ง 4 องค์ ป ระกอบ
ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
เงื่ อ นไข : กำรด ำเนิ น งำนตำมมำตรกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2562 อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตำมที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
สูตรกำรคำนวณ: ไม่มี
เกณฑ์กำรให้คะแนน:
กำหนดเป็นระดับขั้นของควำมสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
1
รั บฟั งแนวทำงกำรประเมิ นส่ วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
(มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำกสำนักงำน ก.พ.ร.
2
- สำนักงำน ก.พ.ร. คัดเลือกตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร และส่งผลกำรพิจำรณำตัวชี้วัดฯ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะทำงำนพิจำรณำตัวชี้วัดส่วนรำชกำร จำกสำนักงำน ก.พ.ร. ให้ส่วนรำชกำรรับทรำบ
- สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขดำเนินกำรมอบหมำยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตำมตัวชี้วัดที่
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
3
- กลุ่ มพัฒนำระบบบริ หำร จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินส่ วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 แก่หน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 31
มีนำคม 2562) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
4
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ผ่ำนระบบรำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงำน ก.พ.ร. และสรุปกำรรำยงำนผล
กำรดำเนิ นงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) เสนอ
ผู้บริหำรเพื่อรับทรำบ
5
- ติ ดตำมผลกำรด ำเนิ นงำนตั วชี้ วั ดตำมมำตรกำรปรั บปรุ งฯ รอบ 12 เดื อน (รอบกำรประเมิ นตั้ งแต่
1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และส่วนรำชกำรระดับ
กรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
- รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนระบบรำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงำน ก.พ.ร. และสรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส่วนรำชกำรระดับกรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เสนอ
ผู้บริหำรเพื่อรับทรำบ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๙

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ : สรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส่วนรำชกำร
ระดับกรมในสังกัดในรอบ 12 เดือน อำจเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ
นั้ น เป็ นไปตำมที่ ส ำนั กงำน ก.พ.ร. ก ำหนด หำกส ำนั กงำน ก.พ.ร. ก ำหนดระยะเวลำกำรรำยงำน
ผลกำรประเมินฯ ล่ำช้ำเกินกว่ำเกินกว่ำวันที่ 30 กันยำยน 2562 ให้ถือว่ำได้คะแนนในขั้นตอนนี้

แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
31 มีนำคม 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
1
- รับฟังแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร
(มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำก
สำนักงำน ก.พ.ร. (1 คะแนน)
2

3

- สำนักงำน ก.พ.ร. คัดเลือกตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร
และส่งผลกำรพิจำรณำตัวชี้วัดฯ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะทำงำนพิจำรณำตัวชี้วั ดส่ วนรำชกำร จำก
สำนักงำน ก.พ.ร. ให้ส่วนรำชกำรรับทรำบ (1 คะแนน)
- ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ด ำเนิ นกำร
มอบหมำยหน่ วยงำนผู้ รั บผิ ดชอบที่ เกี่ ยวข้ องตำม
ตัวชี้วัดที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด (1 คะแนน)
- กลุ่ มพั ฒนำระบบบริ หำร จั ดประชุ มชี้ แจงแนวทำง
กำรประเมิ นส่ วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บั ติ รำชกำร (มำตรำ 44)
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 แก่หน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (1 คะแนน)
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำม
มำตรกำรปรับปรุ งฯ (ตั้งแต่ 1 ตุ ลำคม 2561 – 31
มีนำคม 2562) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(1 คะแนน)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

4
-

5
ขั้นตอนที่ 3

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
- แนวทำงกำรประเมิ นผู้ บริ หำร
1
องค์กำรของสำนักงำน ก.พ.ร.
- สรุปกำรประชุมรับฟังกำรชี้แจง
แนวทำงฯ
- หนังสือ/บันทึกเรียนถึงผู้บริหำร
เพื่อทรำบ
- หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ/
2
คัดเลือกตัวชี้วัด ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะท ำงำนฯ ของส ำนั กงำน
ก.พ.ร.
- หนัง สื อผู้ บริ ห ำรมอบหมำย
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- สรุ ปกำรประชุ มชี้ แจงแนวทำง
กำรประเมินฯ

2

- บั นทึ กติ ดตำมควำมก้ ำวหน้ ำ
ผลกำรกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด

หน้ำ ๑๐

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
30 กันยำยน 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
ขั้นตอนที่ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 3

4
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
- รับฟังแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
1
ปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภำพในกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
(มำตรำ 44) ประจ ำปี งบประมำณพ.ศ. 2562 จำก
สำนักงำน ก.พ.ร.
2

3

4

- สำนักงำน ก.พ.ร. คัดเลือกตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร
และส่งผลกำรพิจำรณำตัวชี้วัดฯ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะท ำงำนพิ จ ำรณำตั ว ชี้ วั ด ส่ ว นรำชกำร
จำกสำนักงำน ก.พ.ร. ให้ส่วนรำชกำรรับทรำบ (0.5 คะแนน)
- ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ขด ำเนิ นกำร
มอบหมำยหน่ วยงำนผู้ รั บผิ ดชอบที่ เกี่ ยวข้ องตำม
ตัวชี้วัดที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด (0.5 คะแนน)
- กลุ่ ม พั ฒ นำระบบบริ ห ำร จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง
แนวทำงกำรประเมิ นส่ วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44)
ประจ ำปี งบประมำณพ.ศ. 2562 แก่ หน่ วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (0.5 คะแนน)
- ติ ดตำมควำมก้ ำวหน้ ำผลกำรด ำเนิ นงำนตั วชี้ วั ด
ตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 –
31 มี นำคม 2562) ของส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข (0.5 คะแนน)
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำม
มำตรกำรปรั บปรุ งฯ ของส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุ ข ผ่ ำนระบบรำยงำนทำงอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-SAR) ของสำนักงำน ก.พ.ร. และสรุปกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ (ตั้งแต่
1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) เสนอผู้บริหำร
เพื่อรับทรำบ (1 คะแนน)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

5
ขั้นตอนที่ 5

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
- แนวทำงกำรประเมิ นผู้ บริ หำร
1
องค์กำรของสำนักงำน ก.พ.ร.
- สรุปกำรประชุมรับฟังกำรชี้แจง
แนวทำงฯ
- หนังสือ/บันทึกเรียนถึงผู้บริหำร
เพื่อทรำบ
- หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ/
1
คัด เลื อ กตั ว ชี้ วั ด ที่ ผ่ ำ นควำม
เห็ น ชอบจำกคณะท ำงำนฯ
ของสำนักงำน ก.พ.ร.
- หนั งสื อ ผู้ บริ ห ำรมอบหมำย
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- สรุ ปกำรประชุ มชี้ แจงแนวทำง
กำรประเมินฯ

1

- บั นทึ กติ ดตำมควำมก้ ำวหน้ ำ
ผลกำรกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด
- รำยงำนควำมหน้ำผลกำร
ดำเนินงำนตัวชี้วัด ตำมมำตรกำร
ปรับปรุงฯรอบ 6 เดือน
- สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผล
กำรด ำเนิ น งำนตั ว ชี้ วั ด ตำม
มำตรกำรปรับปรุงฯ รอบ 6 เดือน
- หนังสือ/บันทึกที่เกี่ยวข้อง

1

หน้ำ ๑๑

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
5
- ติ ดตำมผลกำรด ำเนิ นงำนตั วชี้ วั ดตำมมำตรกำร
ปรั บปรุ งฯ รอบ 12 เดื อน (รอบกำรประเมิ นตั้ งแต่
1 ตุ ลำคม 2561 – 30 กั นยำยน 2562) ของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และส่วนรำชกำร
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (0.5 คะแนน)
- รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงฯ ของสำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
ผ่ ำนระบบรำยงำนทำงอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-SAR) ของ
สำนักงำน ก.พ.ร. และสรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส่วนรำชกำร
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เสนอผู้บริหำร
เพื่อรับทรำบ (0.5 คะแนน)
หมำยเหตุ : สรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส่วนรำชกำร
ระดับกรมในสั งกัดในรอบ 12 เดือน อำจเกิดควำม
ล่ำช้ำ เนื่องจำกระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ
นั้ น เป็ น ไปตำมที่ ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. ก ำหนด
หำกสำนักงำน ก.พ.ร. กำหนดระยะเวลำกำรรำยงำนผล
กำรประเมิ นฯ ล่ ำช้ ำเกิ น กว่ ำเกิ นกว่ ำวั นที่ 30
กันยำยน 2562 ให้ถือว่ำได้คะแนนในขั้นตอนนี้

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
- บันทึกติดตำมผลกำรดำเนินงำน
1
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ
รอบ 12 เดือน ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและ
ส่วนรำชกำรระดับกรม
- สรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมิน
ส่ ว นรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรั บ ปรุ ง ฯ รอบ 12 เดื อ น
ของส ำนัก งำนปลั ด กระทรวง
สำธำรณสุ ขและส่ ว นรำชกำร
ระดับกรม

รำยละเอียดข้อมูลพืน้ ฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชีว้ ดั

หน่วยวัด

ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงสำธำรณสุข

ระดับ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
5

หน้ำ ๑๒

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
แหล่ ง ข้ อ มูล กลุ่ มงำนติดตำมและประเมินผลกำรพัฒ นำระบบรำชกำร กลุ่ มพัฒ นำระบบบริห ำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล:
1. นำงพัชฎำภรณ์ ขุนแก้ว
๒. นำงสำวบุญทิตำ เผือกสำมัญ
๓. ว่ำทีร่ ้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗

หน้ำ ๑๓

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.3 ระดับควำมสำเรรจจนนกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของกระทรวง
สำธำรณสุขนห้มีประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน่วยวัด : ระดับ
น้ำหนัก : ร้อยละ 10
คำอธิบำย :
ระดับควำมสำเรรจจนนกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของกระทรวง
สำธำรณสุข นห้มีป ระสิทธิภ ำพ หมำยถึง กระบวนกำรส่งเรสริม สนับสนุน และบริหำรจัดกำรนห้เรกิด กำรปรับปรุง
บทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ โครงสร้ ำงและระบบบริหำรรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข เรพื่อยกระดับและพัฒนำ
คุณภำพกำรนห้บริกำรและกำรทำงำนนห้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ตอบสนองต่อควำมคำดหวังของประชำชน และ
สำมำรถรองรับกำรขับเรคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน กระทรวง และประเรทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมีมำตรกำรดำเรนินกำร ดังนี้ 1) ทบทวน ปรับปรุงกลไกขับเรคลื่อนกำรพัฒนำ 2) พัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือ
เรครื่ อ งมื อ ส ำหรั บ กำรวิ เร ครำะห์ ป รั บ ปรุ ง บทบำทภำรกิ จ โครงสร้ ำ งและระบบบริ ห ำรรำชกำรของหน่ ว ยงำน
และ3) ดำเรนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดตั้งหน่วยงำนภำครัฐ ของสำนักงำน ก.พ.ร.
สูตรกำรคำนวณ: ไม่มี
เรกณฑ์กำรนห้คะแนน:
กำหนดเรป็นระดับขั้นของควำมสำเรรจจ (Milestone) แบ่งเรกณฑ์กำรนห้คะแนนเรป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรดำเรนินงำนตำมเรป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ขัน้ ตอน
เรกณฑ์กำรนห้คะแนน
กำรดำเรนนิ งำน
1
1.1 ทบทวน ปรับปรุงกลไกขับเรคลื่อนกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบ
บริหำรรำชกำรประกอบด้วย
 คณะทำงำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
 คณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
 คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข
1.2 ดำเรนินกำรต่อเรนื่องตำมขั้นตอนกำรจัดตั้งหน่วยงำนภำครัฐ ของสำนักงำน ก.พ.ร. นนกำรพิจำรณำ
คำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร ที่เรสนอตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561
2
พัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือเรครื่องมือ สำหรับสนับสนุนกำรวิเรครำะห์ปรับปรุง บทบำทภำรกิจ
โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน
3
วิเรครำะห์บทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำง และระบบบริหำรรำชกำรของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนนนสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวง เรช่น
 คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งของหน่วยงำน หรือ
 เรข้ำร่วมวิเรครำะห์กับส่วนรำชกำร/หน่วยงำน
4
นำเรสนอคำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร ผ่ำนกลไกขับเรคลื่อนกำรพัฒนำบทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและ
ระบบบริหำรรำชกำร

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๑๔

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขัน้ ตอน
เรกณฑ์กำรนห้คะแนน
กำรดำเรนนิ งำน
5
ประสำนดำเรนินกำรกับหน่วยงำนกลำงและสำนักงำน ก.พร. เรพื่อสอบถำมควำมเรหจนและจัดส่งคำชี้แจง
ประกอบคำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร
เรงือ่ นไข : หำกขั้นตอนนดไม่สำมำรถดำเรนินกำรได้เรนื่องจำกไม่มีนโยบำยนห้ดำเรนินกำรนห้ได้คะแนน 1 คะแนน
แนวทำงกำรประเรมินผล : แบ่งเรกณฑ์กำรประเรมินเรป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เรดือน และรอบ 12 เรดือน ดังนี้
1) กำรประเรมินรอบ 6 เรดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
31 มีนำคม 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 2

ขัน้ ตอน
เรกณฑ์กำรนห้คะแนน
กำรดำเรนนิ งำน
1
1.1 ทบทวน ปรั บปรุ งกลไกขั บเรคลื่ อนกำรพั ฒนำ
บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำร
ประกอบด้วย
 คณะท ำงำนพั ฒ นำระบบบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงสำธำรณสุข
 คณะท ำงำนแบ่ งส่ วนรำชกำรส ำนั กงำนปลั ด
กระทรวงสำธำรณสุข
 คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำร
ของกระทรวงสำธำรณสุข
1.2 ด ำเรนิ นกำรต่ อเรนื่ องตำมขั้ นตอนกำรจั ดตั้ ง
หน่ วยงำนภำครั ฐ ของส ำนั กงำน ก.พ.ร. นนกำร
พิ จำรณำค ำขอจั ดตั้ งส่ วนรำชกำร ที่ เรสนอตั้ งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561
2
พั ฒนำศั กยภำพหน่ วยงำน หรื อเรครื่ องมื อส ำหรั บ
สนั บสนุ นกำรวิ เรครำะห์ ปรั บปรุ ง บทบำทภำรกิ จ
โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

4
-

5
ขั้นตอนที่ 3

เรอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเรมิน
ที่ได้
1.1 ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง/หนั ง สื อ
1
เรปลี่ยนแปลง กำรมอบหมำยผู้แทน
 คณะท ำงำนพั ฒนำระบบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
 คณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
 คณะกรรมกำรพั ฒนำ
โครงสร้ ำงระบบรำชกำรของ
กระทรวงสำธำรณสุข
1.2 เรอกสำร/หนังสือที่เรกี่ยวข้อง
กับกำรดำเรนินกำรพิจำรณำคำขอ
จัดตั้งส่ วนรำชกำรที่เรสนอตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2561
2.1 เรอกสำร/หนังสือที่เรกี่ยวข้อง
2
กำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือ
2.2 เรครื่ องมื อที่ พั ฒนำส ำหรั บ
สนั บสนุ นกำรวิ เรครำะห์ ฯ เรช่ น
พจนำนุ กรมกิ จกรรมของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๑๕

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขัน้ ตอน
เรกณฑ์กำรนห้คะแนน
กำรดำเรนนิ งำน
3
วิเรครำะห์ บ ทบำทหน้ ำ ที่ โครงสร้ำ ง และระบบ
บริ ห ำรรำชกำรของส่ ว นรำชกำร/หน่ ว ยงำนนน
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง เรช่น
 ชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งของหน่วยงำน หรือ
 เรข้ำร่วมวิเรครำะห์กับส่วนรำชกำร/หน่วยงำน

เรอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเรมิน
ที่ได้
3.1 คำชี้ แจงประกอบคำขอ
2
จั ด ตั้ ง ข อ ง ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร /
หน่วยงำน หรือ
3. 1 หนั ง สื อ เรชิ ญ เร ข้ ำ ร่ ว ม
วิ เร ครำะห์ กั บ ส่ ว นรำชกำร/
หน่วยงำน
เรงือ่ นไข : หำกขั้นตอนนดไม่สำมำรถดำเรนินกำรได้เรนื่องจำกไม่มีนโยบำยนห้ดำเรนินกำรนห้ได้คะแนน 1 คะแนน
2) กำรประเรมินรอบ 12 เรดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
30 กันยำยน 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
ขั้นตอนที่ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 3

ขัน้ ตอน
เรกณฑ์กำรนห้คะแนน
กำรดำเรนนิ งำน
1
1.1 ทบทวน ปรั บปรุ งกลไกขั บเรคลื่ อนกำรพั ฒนำ
บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำร
ประกอบด้วย
 คณะท ำงำนพั ฒ นำระบบบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงสำธำรณสุข
 คณะท ำงำนแบ่ งส่ วนรำชกำรส ำนั กงำนปลั ด
กระทรวงสำธำรณสุข
 คณะกรรมกำรพั ฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำร
ของกระทรวงสำธำรณสุข
1.2 ด ำเรนิ นกำรต่ อเรนื่ องตำมขั้ นตอนกำรจั ดตั้ ง
หน่ วยงำนภำครั ฐ ของส ำนั กงำน ก.พ.ร. นนกำร
พิ จำรณำค ำขอจั ดตั้ งส่ วนรำชกำร ที่ เรสนอตั้ งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561
2
พั ฒนำศั กยภำพหน่ วยงำน หรื อเรครื่ องมื อส ำหรั บ
สนั บสนุ นกำรวิ เรครำะห์ ปรั บปรุ ง บทบำทภำรกิ จ
โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

4
ขั้นตอนที่ 4

5
ขั้นตอนที่ 5

เรอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเรมิน
ที่ได้
1.1 ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง/หนั ง สื อ
1
เรปลี่ยนแปลง กำรมอบหมำยผู้แทน
 คณะท ำงำนพั ฒนำระบบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
 คณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
 คณะกรรมกำรพั ฒนำ
โครงสร้ ำงระบบรำชกำรของ
กระทรวงสำธำรณสุข
1.2 เรอกสำร/หนังสือที่เรกี่ยวข้อง
กับกำรดำเรนินกำรพิจำรณำคำขอ
จัดตั้งส่ วนรำชกำรที่เรสนอตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2561
2.1 เรอกสำร/หนังสือที่เรกี่ยวข้อง
1
กำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือ
2.2 เรครื่ องมื อที่ พั ฒนำส ำหรั บ
สนั บสนุ นกำรวิ เรครำะห์ ฯ เรช่ น
พจนำนุ กรมกิ จกรรมของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หน้ำ ๑๖

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขัน้ ตอน
เรกณฑ์กำรนห้คะแนน
กำรดำเรนนิ งำน
3
วิเรครำะห์ บ ทบำทหน้ ำที่ โครงสร้ ำง และระบบ
บริ ห ำรรำชกำรของส่ ว นรำชกำร/หน่ว ยงำนนน
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง เรช่น
 ชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งของหน่วยงำน หรือ
 เรข้ำร่วมวิเรครำะห์กับส่วนรำชกำร/หน่วยงำน

เรอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเรมิน
ที่ได้
3.1 คำชี้ แจงประกอบคำขอ
1
จั ด ตั้ ง ข อ ง ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร /
หน่วยงำน หรือ
3. 1 หนั ง สื อ เรชิ ญ เร ข้ ำ ร่ ว ม
วิ เร ครำะห์ กั บ ส่ ว นรำชกำร/
หน่วยงำน
4
นำเรสนอคำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร ผ่ำนกลไกขับเรคลื่อน 4.1 หนั งสื อเรชิ ญประชุ มและ
1
กำรพัฒนำบทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบบริหำร รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำน
รำชกำร ขั้นตอนกำรดำเรนินงำน ดังนี้
แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลั ด
- ประสำนคณะทำงำน/คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เรกี่ยวข้อง กระทรวงสำธำรณสุข และ/หรือ
นนรำยละเรอียดและนัดหมำยกำหนดกำร
4.2 หนั งสื อเรชิ ญประชุ มและ
- จัดเรตรียมเรอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรประชุม
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
- สรุ ปผลกำรประชุ มเรสนอผู้ บริ หำร และแจ้ งคณะท ำงำน/
พั ฒนำโครงสร้ ำงระบบรำชกำร
คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เรกี่ยวข้อง
ของกระทรวงสำธำรณสุข
5
ประสำนดำเรนินกำรกับหน่ วยงำนกลำงและส ำนักงำน 5.1 หนั งสื อสอบถำมควำมเรหจ น
1
ก.พ.ร. เรพื่ อสอบถำมควำมเรหจ นและจั ดส่ งค ำชี้ แจง จำกคณะกรรมกำรพั ฒนำ
ประกอบคำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร
โครงสร้ำง (หน่วยงำนกลำง)
5.2 หนังสือส่งคำชี้แจงประกอบ
ค ำขอจั ด ตั้ ง ส่ ว นรำชกำร นห้
สำนักงำน ก.พ.ร
เรงือ่ นไข : หำกขั้นตอนนดไม่สำมำรถดำเรนินกำรได้เรนื่องจำกไม่มีนโยบำยนห้ดำเรนินกำรนห้ได้คะแนน 1 คะแนน

รำยละเรอียดข้อมูลพืน้ ฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชีว้ ดั

หน่วยวัด

ระดับควำมสำเรรจจนนกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำง
และระบบบริหำรรำชกำร ของกระทรวงสำธำรณสุขนห้มี
ประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ระดับ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผลกำรดำเรนินงำนนนอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
๕
๕

หน้ำ ๑๗

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเรกจบข้อมูล :
แหล่งข้อมูล กลุ่มงำนพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
วิธกี ำรจัดเรกจบข้อมูล รวบรวมจำกเรอกสำรกำรดำเรนินกำรตำมขั้นตอน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เรกจบข้อมูล:
1. นำงสิริพร สมชื่อ
๒. นำงสำวสุนันทำ กุลแก้ว
๓. นำงศตพร สุวรรณเรนตร

นักวิเรครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเรศษ
นักวิเรครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเรครำะห์นโยบำยและแผน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17

หน้ำ ๑๘

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ระดับควำมสำเร็จของกำรประเมินผลสำเร็จกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หน่วยวัด : ระดับ
น้ำหนัก : ร้อยละ 10
คำอธิบำย :
ระดับควำมสำเร็จของกำรประเมินผลส ำเร็จกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของ
ส ำนัก งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง กำรดำเนินกำรประเมินผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรขับเคลื่ อน
ตำมแผนปฏิ รู ป องค์ ก ำรของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ให้ ส ำเร็ จ ตำมเกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นตั ว ชี้ วั ด
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำร ตำมมำตรกำรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร องค์ประกอบที่ 5 :
ศักยภำพในกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (Potential Base)
กำรประเมิ น ผลส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น กำรขั บ เคลื่ อ นตำมแผนปฏิ รู ป องค์ ก ำรของส่ ว นรำชกำร
เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร
(Organizational Transformation Plan) ตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐ มนตรีในกำรประชุมคณะหั ว หน้ำส่ ว นรำชกำร
ระดับกระทรวงหรือเทีย บเท่ำ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 โดยนำยกรัฐมนตรีได้มีบัญชำให้
หน่วยงำนภำครัฐปรับบทบำทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 ให้ทุกส่วนรำชกำรพิจำรณำเร่งรัดกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปองค์กำร (ด้ำนโครงสร้ำง/ด้ำนกระบวนกำรทำงำน/ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง/ด้ำนบุคลำกร (กำรแต่งตั้ง
กำรพัฒนำ ค่ำตอบแทน) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจำรณำแผนปฏิรูปองค์กำรที่ส่วนรำชกำรเสนอมำแล้ว
มีข้อสังเกตให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรปรับแผนปฏิรูปองค์กำรโดยจัดทำเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส่วนรำชกำรต้องดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรโดยจะต้องดำเนินกำรได้
ตำมผลผลิต (Output) ที่กำหนด โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1. กำรดำเนินกำรได้ตำมผลผลิต (20 คะแนน)
1.1 ได้จำนวนผลผลิตครบถ้วนตำมที่กำหนดในประเด็นนั้นๆ (5 คะแนน)
1.2 ผลผลิตสำมำรถตรวจสอบผลกำรดำเนินกำร เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
1.3 ผลผลิตได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรนำไปปฏิบัติต่อไป
(5 คะแนน)
2. คุณภำพของผลผลิต (80 คะแนน)
2.1 ผลผลิ ต มี ค วำมเชื่ อ มโยงระหว่ ำ งประเด็ น และวิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำร (how to) ที่ ก ำหนด
เพื่อตอบสนองกำรบรรลุเป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้นๆ (25 คะแนน)
2.2 ผลผลิตสำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ปัญหำหรือปรับปรุงงำนตำมประเด็นที่กำหนด (30 คะแนน)
2.3 มีกำรนำผลผลิตที่ได้ไปดำเนินกำรในบำงส่วน (ทดสอบ/นำร่อง) หรือมีกำรนำผลผลิตที่ได้ไปใช้
ดำเนิ นกำรในขั้น ตอนต่ อไป เช่น ถ้ำเป็น รำยงำนกำรศึกษำ ต้องมีกำรดำเนินกำรตำมผลกำรศึกษำในบำงส่ว น/
ถ้ำเป็ น กำรพัฒ นำระบบ IT ต้องมีกำรทดสอบหรือ นำร่องในบำงระบบ และถ้ำเป็นรำยงำนกำรศึกษำกำรแก้ไข
กฎหมำย ต้องมีกำรนำผลกำรศึกษำไปรับฟังควำมเห็นหรือจัดทำร่ำงกฎหมำย เป็นต้น (10 คะแนน)
2.4 สำมำรถแสดงให้ เห็ นถึงประโยชน์ อย่ ำงชัดเจนจำกผลกำรดำเนิ นกำรในกำรนำผลผลิ ตไปใช้
ทดสอบ/น ำร่ อง หรื อน ำไปดำเนิ นกำรในส่ วนที่เกี่ ยวข้อง (มีสรุปผลกำรวิเครำะห์ ของผลผลิ ตที่ได้น ำไปดำเนินกำร/
มีกำรเผยแพร่ผลผลิต สร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจ หรือสรุปปัญหำจำกกำรประกำศใช้กฎ ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน)
สูตรกำรคำนวณ : ไม่มี
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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เกณฑ์กำรให้คะแนน :
กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละระดับ ดังนี้
ขัน้ ตอน
กำรดำเนินงำน
1

2
3
4
5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
 ศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำร
ของส่วนรำชกำร ของสำนักงำน ก.พ.ร.
 ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง กลไกส ำหรั บ กำรประเมิน ผลกำรขับ เคลื่ อ นแผนปฏิรู ป องค์ ก ำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
จั ด ทำและชี้แ จงแนวทำงกำรประเมิ น ผลกำรขับ เคลื่ อนแผนปฏิ รู ปองค์ ก ำรของส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ติดตำมและจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินรอบ 6 เดือนตำมแนวทำงของสำนักงำน ก.พ.ร.
พิจำรณำกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ
เสนอปรับปรุง/แก้ไขให้บรรลุตำมหลักเกณฑ์ได้อย่ำงครบถ้วน
ติดตำมและจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินรอบ 12 เดือนตำมแนวทำงของสำนักงำน ก.พ.ร.

แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 2

ขัน้ ตอน
กำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ดำเนินงำน
1
 ศึ ก ษำหลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลส ำเร็ จ ของ
กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของ
ส่วนรำชกำร ของสำนักงำน ก.พ.ร.
 ทบทวน/ปรั บ ปรุ งกลไกส ำหรับ กำรประเมินผล
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำรของสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข
2
จั ด ทำ แ ล ะ ชี้ แ จ ง แ น ว ท ำ ง ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แผนปฏิรูปองค์กำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
3
ติ ดตำมและจั ดท ำรำยงำนผลกำรประเมิ นรอบ 6 เดื อน
ตำมแนวทำงของสำนักงำน ก.พ.ร.

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

4

5
ขั้นตอนที่ 3
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
กำรประเมิน

ค่ำคะแนน
ที่ได้

1.1 หลักเกณฑ์จำกสำนักงำน
ก.พ.ร.
1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน

1

2.1 เอกสำรแนวทำงกำรประเมินผล
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำร สป.
2.2 สรุปรำยงำนกำรประชุม
3.1 เอกสำรกำรรำยงำนผล
กำรประเมินรอบ 6 เดือน

2
2
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2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
ขั้นตอนที่ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
4
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

5
ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอน
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ ค่ำคะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
กำรประเมิน
ที่ได้
1
1
 ศึ ก ษำหลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลส ำเร็ จ ของ 1.1 หลักเกณฑ์จำกสำนักงำน ก.พ.ร.
กำรดำเนิ นกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำร 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
ของส่วนรำชกำร ของสำนักงำน ก.พ.ร.
 ทบทวน/ปรับปรุงกลไกสำหรับกำรประเมินผล
กำรขับ เคลื่ อ นแผนปฏิ รู ป องค์ กำรของส ำนัก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2

จั ด ท ำ แ ล ะ ชี้ แ จ ง แ น ว ท ำ ง ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 2.1 เอกสำรแนวทำงกำรประเมินผล
กำรขับ เคลื่ อ นแผนปฏิ รู ป องค์ กำรของส ำนัก งำน กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำร สป.
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2.2 สรุปรำยงำนกำรประชุม

1

3

ติดตำมและจั ดท ำรำยงำนผลกำรประเมิ นรอบ 6 เดื อน 3.1 เอกสำรกำรรำยงำนผล
ตำมแนวทำงของสำนักงำน ก.พ.ร.
กำรประเมินรอบ 6 เดือน

1

4

พิจ ำรณำกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนปฏิ รูปองค์ กำร
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และเสนอ
ปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ขให้ บ รรลุ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
ครบถ้วน

1

5

4.1 ข้ อ เสนอปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ข
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
องค์ ก ำรของส ำนั ก งำนปลั ด
กระทรวงสำธำรณสุ ข ให้ บรรลุ
ตำมหลักเกณฑ์ได้อย่ำงครบถ้วน
ติดตำมและจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินรอบ 12 เดือน 5.1 เอกสำรกำรรำยงำนผล
ตำมแนวทำงของสำนักงำน ก.พ.ร.
กำรประเมินรอบ 12 เดือน

1

รำยละเอียดข้อมูลพืน้ ฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชีว้ ดั

หน่วยวัด

ระดั บควำมส ำเร็ จของกำรประเมิ นผลส ำเร็ จ
ระดับ
กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำร ควำมสำเร็จ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

หน้ำ ๒๑

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล กลุ่มงำนพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
วิธกี ำรจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจำกเอกสำรกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล:
1. นำงสิริพร สมชื่อ
๒. นำงสำวสุนันทำ กุลแก้ว
๓. นำงศตพร สุวรรณเนตร

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17

หน้ำ ๒๒

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี ของสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุขปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน่วยวัด : ระดับ
น้ำหนัก : ร้อยละ 10
คำอธิบำย :
นโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี (Organizational Governance: OG) หมำยถึง กำรประกำศ
เจตนำรมณ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่จะกำหนดนโยบำยและดำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์ สุขของประชำชน โดยผู้บริหำรของกระทรวงสำธำรณสุขจะวำงนโยบำยครอบคลุ ม
องค์ประกอบ 4 ด้ำนสำคัญ ได้แก่ 1) ด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้ำนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ด้ำนองค์กำร และ4) ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งกำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงำนมีแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ให้ บ รรลุ ผ ลส ำเร็ จตำมนโยบำยขององค์กำร และเพื่อให้ ส ำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุขมีควำมเป็นสำกล
เทียบเท่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศและหน่วยงำนในภำคเอกชน
ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรทีด่ ี หมำยถึง
ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน
สูตรกำรคำนวณ: ไม่มี
เกณฑ์กำรให้คะแนน:
กำหนดเป็ น ระดับ ขั้น ของควำมส ำเร็จ (Hybrid) แบ่งเกณฑ์กำรให้ คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ขัน้ ตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
1
- ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดีในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน)
- วิเครำะห์ ทบทวน และจัดทำร่ำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ร่ำงเบื้องต้น) เพื่อนำเสนอคณะทำงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี
(0.5 คะแนน)
2
- จัดประชุมคณะทำงำนฯ เพื่อทบทวน วิเครำะห์ และจัดทำร่ำงนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี (0.5
คะแนน)
- เสนอนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดีของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เพื่อขออนุมัติปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (0.1 คะแนน)
- จัดทำคู่มือ/แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
(0.4 คะแนน)
3
- สื่อสำรนโยบำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบ เพื่อจัดทำโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำย (0.1 คะแนน)
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ ในปีที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน)
- ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน (0.4 คะแนน)
4
- รวบรวมและจัดทำรำยงำนผลกำร ดำเนินงำนรอบ 6 เดือน (0.5 คะแนน)
- ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำน รอบ 12 เดือน (0.5 คะแนน)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๒๓

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขัน้ ตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
5
- รวบรวมและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน และวิเครำะห์ผลสำเร็จในกำรดำเนินงำนโดยใช้
ค่ำร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
กำรให้คะแนน ดังนี้
0.2
65

0.4
70

คะแนน
0.6
75

0.8
80

1
85

สูตรกำรคำนวณร้อยละของโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำยทีบ่ รรลุตัวชีว้ ดั ที่กำหนด : (A/B)X100
A : จำนวนโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรที่บรรลุตัวชี้วัดที่กำหนด
B : จำนวนโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรทั้งหมด
แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
31 มีนำคม 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 2

4
-

5
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอน
เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
1
- ประเมินผลกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยกำรกำกับ- - เล่ มรำยงำนกำรประเมิ นผล
1
ดูแลองค์กำรที่ดีในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน) กำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำย
กำรก ำกั บดู แลองค์ กำรที่ ดี ใน
ปีงบประมำณ2561
- วิ เครำะห์ ทบทวน และจั ดท ำร่ ำงนโยบำย - ร่ ำงนโยบำยกำรก ำกั บดู แล
และแนวทำงปฏิบัติตำมนโนยำบกำรกำกับดูแลองค์กำร องค์กำรที่ดีฯ ประจำปีงบประมำณ
ที่ดีฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ร่ำงเบื้องต้น) พ.ศ. 2562 (ฉบับเสนอคณะทำงำนฯ
เพื่ อน ำเสนอคณะท ำงำนกำรก ำกั บดู แลองค์ กำรที่ ดี และในกำรประชุม)
(0.5 คะแนน)
2
- จัดประชุมคณะทำงำนฯ เพื่อทบทวน วิเครำะห์ และ - หนังสือเชิญประชุม
2
จัดทำร่ำงนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี (1 คะแนน) - ภำพถ่ำยกำรประชุม
- เสนอนโยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลองค์ ก ำรที่ ดี ข อง -หนั ง สื อ เสนอนโยบำยให้
ส ำนั ก งำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ประจ ำปี ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขฯ พิจำรณำ
งบประมำณ 2562 เพื่ อขออนุ มั ติ ปลั ดกระทรวง - ประกำศนโยบำยกำรกำกับดูแล
สำธำรณสุข (0.2 คะแนน)
องค์ กำรที่ ดีของส ำนั กงำนปลั ด
กระทรวงสำธำรณสุ ข ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
ที่ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขลงนำม
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๒๔

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขั้นตอน
กำรดำเนนิ งำน

3

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- จั ดท ำคู่ มื อ/แนวทำงกำรด ำเนิ นงำนตำมนโยบำย
กำรก ำกั บดู แลองค์ กำรที่ ดี ฯ ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2562 (0.8 คะแนน)
- สื่ อสำรนโยบำยให้ ห น่ ว ยงำนต่ำงๆ ทรำบเพื่อ
จัดทำโครงกำร/แผนปฏิบั ติกำรรองรับ นโยบำย
(0.2 คะแนน)
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนตำม
นโยบำยในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (1 คะแนน)
- ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน
(0.8 คะแนน)

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
- คู่มื อ/แนวทำงกำรด ำเนิ นงำน
ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- หนังสือส่งนโยบำยฯ ให้หน่วยงำน
2
ต่ำงๆ
- หนังสือเชิญประชุม
- ภำพถ่ำยกำรประชุม
- หนั ง สื อ ติ ด ตำมรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
30 กันยำยน 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
ขั้นตอนที่ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 3

4
ขั้นตอนที่ 4

5
ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอน
เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
1
- ประเมินผลกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยกำรกำกับ- - เล่ มรำยงำนกำรประเมิ นผล
1
ดูแลองค์กำรที่ดีในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน) กำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำย
กำรก ำกั บดู แลองค์ กำรที่ ดี ใน
ปีงบประมำณ2561
- วิ เครำะห์ ทบทวน และจั ดท ำร่ ำงนโยบำย - ร่ ำงนโยบำยกำรก ำกั บดู แล
และแนวทำงปฏิบัติตำมนโนยำบกำรกำกับดูแลองค์กำร องค์กำรที่ดีฯ ประจำปีงบประมำณ
ที่ดีฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ร่ำงเบื้องต้น) พ.ศ. 2562 (ฉบับเสนอคณะทำงำนฯ
เพื่อนำเสนอคณะทำงำนกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ด(ี 0.5คะแนน) และในกำรประชุม)
2
- จัดประชุมคณะทำงำนฯ เพื่อทบทวน วิเครำะห์ และ - หนังสือเชิญประชุม
1
จัดทำร่ำงนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี (0.5 คะแนน) - ภำพถ่ำยกำรประชุม
- เสนอนโยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลองค์ กำรที่ ดี ข อง -หนังสือเสนอนโยบำยให้ ปลัด
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ประจ ำปี กระทรวงสำธำรณสุขฯ พิจำรณำ
งบประมำณ 2562 เพื่ อขออนุ มั ติ ปลั ดกระทรวง - ประกำศนโยบำยกำรกำกับดูแล
สำธำรณสุข (0.1 คะแนน)
องค์ กำรที่ ดีของส ำนั กงำนปลั ด
กระทรวงสำธำรณสุ ข ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
ที่ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขลงนำม

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๒๕

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขั้นตอน
กำรดำเนนิ งำน

3

4

5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- จั ดท ำคู่ มื อ/แนวทำงกำรด ำเนิ นงำนตำมนโยบำย
กำรก ำกั บดู แลองค์ กำรที่ ดี ฯ ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2562 (0.4 คะแนน)
- สื่ อสำรนโยบำยให้ ห น่ว ยงำนต่ำงๆ ทรำบเพื่อ
จัดทำโครงกำร/แผนปฏิบั ติกำรรองรับ นโยบำย
(0.1 คะแนน)
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนตำม
นโยบำยในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน)
- ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน
(0.4 คะแนน)
- รวบรวมและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน
(0.5 คะแนน)
- ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำน รอบ 12 เดือน
(0.5 คะแนน)
- รวบรวมและจั ดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ
12 เดือน และวิเครำะห์ผลส ำเร็จในกำรดำเนินงำน
โดยใช้ค่ำร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร/แผนปฏิบัติกำร
รองรับนโยบำยเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน
ดังนี้
0.2

คะแนน
0.4
0.6

0.8

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
- คู่มื อ/แนวทำงกำรด ำเนิ นงำน
ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- หนังสือส่งนโยบำยฯ ให้หน่วยงำน
1
ต่ำงๆ
- หนังสือเชิญประชุม
- ภำพถ่ำยกำรประชุม
- หนั ง สื อ ติ ด ตำมรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน
- เล่มรำยงำนผลกำร ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
- หนั ง สื อ ติ ด ตำมรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน รอบ 12 เดือน
- เล่ มรำยงำนผลกำร ด ำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
- ผลกำรวิเครำะห์ร้อยละควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/แผนปฏิบัติกำร
รองรับนโยบำย

1

1

1

65
70 75 80 85
สูตรกำรคำนวณร้อยละของโครงกำร/แผนปฏิบตั กิ ำร
รองรับนโยบำยทีบ่ รรลุตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด : (A/B)X100
A : จำนวนโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรที่บรรลุตัวชี้วัดที่
กำหนด
B : จำนวนโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรทั้งหมด
รำยละเอียดข้อมูลพืน้ ฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชีว้ ดั

หน่วยวัด

ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับ
ดู แลองค์ กำรที่ ดี ของส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ระดับ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
5

หน้ำ ๒๖

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
แหล่ง ข้อ มูล กลุ่ มงำนส่ งเสริมกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลั ด
กระทรวงสำธำรณสุข
วิธีกำรจัด เก็บ ข้อมูล รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำยกำรกำกับดูแล
องค์กำรที่ดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล:
1.
๒.
๓.
4.

นำงกำญจนำ ฉำยคุณรัฐ
นำงสำวจตุพร เดชกล้ำ
นำงสำวเกศกนก มงคลพันธ์
นำงสำวจิตตินันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964

หน้ำ ๒๗

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ตัว ชี้วัดที่ 1.1.6 ระดับควำมสำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ของ
หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน่วยวัด : ระดับ
น้ำหนัก : ร้อยละ 10
คำอธิบำย :
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริห ำรจัดกำรภำครัฐ หมำยถึง กำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะสำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
7 หมวด คือ หมวด 1 กำรน ำองค์กำร หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ หมวด 3 กำรให้ ควำมส ำคัญกับ
ผู้รับ บริ กำรและผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 5 กำรมุ่งเน้น
บุคลำกร หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร และหมวด 7 ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. สำนัก/กองในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส่วนกลำง จำนวน 13 สำนัก/กอง
2. สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จำนวน 76 แห่ง
3. สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ จำนวน 878 แห่ง
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้กำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
นำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กำร โดยดำเนินกำร
ขับเคลื่อนในปี 2561 - 2565 โดยให้ส่วนรำชกำร ดำเนินกำรดังนี้
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กำร จำนวน 13 ข้อคำถำมและมีกำรทบทวนทุกปี
2.ด ำเนิ น กำรภำคบั ง คั บ ปี ล ะ 2 หมวด ปี ง บประมำณ พ.ศ.2562 ด ำเนิ น กำรหมวด 2
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กับ หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ และ
คงรักษำสภำพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5
3. นำผลกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ดำเนินกำรมำจัดทำแผนพัฒนำองค์กร
หมวดละ 1 แผน
๔. จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินกำรตำมเกณฑ์หมวด 7
๕. ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กร
6. ติ ดตำมประเมิน ผล โดยที ม Internal Audit /กลุ่ มพั ฒ นำระบบริห ำร /ผู้ ตรวจประเมิ น
ภำยนอก
ระดับ ควำมส ำเร็จ ของกำรผลักดัน กำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรบริห ำรจัด กำรภำครัฐ (PMQA) ของ
หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หมำยถึง ระดับควำมสำเร็จของ
กำรผลักดันหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้ดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ให้ส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรหมวด 2 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กับ หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๒๘

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

สูตรกำรคำนวณ :
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ :
ตัวชี้วดั
(i)

น้ำหนัก
(Wi)

กองส่วนกลำง
สสจ.
สสอ.

0.34
0.33
0.33
 Wi = 1

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับ
คะแนนที่ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชีว้ ดั
ได้ (SMi)
(Wi x SMi)
1
2
3
4
5
60
65
70
75
80
SM1
(W1 x SM1)
60
65
70
75
80
SM2
(W2 x SM2)
30
35
40
45
50
SM3.
(W3 x SM3).
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก  (Wi x SMi)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ำกับ
 (Wi x SMi)
 Wi

หรือ

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi)
W1+ W2 +..+ Wi

โดยที่ :
W หมำยถึง น้ำหนักควำมสำคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นผลรวมของน้ำหนักของทุก KPISM ( Wi) = 1
SM หมำยถึง คะแนนที่ได้จำกกำรเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตำมของตัวชี้วัด
i หมำยถึง ลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น ; 1, 2,…, i
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 0.2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
คะแนนที่ 5 :
0.20 คะแนน
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน
2
3
4

1 คะแนน
5

เกณฑ์กำรให้คะแนน:
กำหนดเป็ น ระดับ ขั้น ของควำมส ำเร็จ (Hybrid) แบ่งเกณฑ์กำรให้ คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๒๙

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
1
ส่วนรำชกำรจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กำรครบถ้วนได้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 2 ม.ค.2562
0.20 คะแนน
5 คำถำม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
0.40 คะแนน 0.60 คะแนน
0.80 คะแนน
7 คำถำม
9 คำถำม
11 คำถำม

1 คะแนน
13 คำถำม

2

ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับ
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 ภำคบังคับ 2 หมวด (หมวด 2,หมวด 4)
และยังรักษำสภำพ (หมวด 1 ,หมวด 5)

3

ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดทำแผนพัฒนำองค์กรของหมวดที่ดำเนินกำร
ได้ครบถ้วน (หมวด 2 จำนวน 1 แผน, หมวด 4 จำนวน 1 แผน)

4

ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวด
ที่ดำเนินกำรได้ครบถ้วน (หมวด 2 ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัว ตัวชี้วัดเลือก 3 ตัว ,หมวด 4 ตัวชี้วัด
บังคับ 2 ตัว ตัวชี้วัดเลือก 3 ตัว )

5

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรประเมิน ทำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 - 4
ส่วนรำชกำร
1. สำนัก/กองในสังกัดสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข ส่วนกลำง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

5

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ส่วนรำชกำร
2. สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

5

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ส่วนรำชกำร
3. สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

5

ร้อยละ 30

ร้อยละ 35

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
31 มีนำคม 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 2

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

4
-

5
ขั้นตอนที่ 3
หน้ำ ๓๐

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ค่ำ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน
ที่ได้
ส่ ว นรำชกำรจั ด ท ำลั ก ษณะส ำคั ญ ขององค์ ก ำรครบถ้ ว น - เอกสำรรำยงำนลั กษณะ
1
ได้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 2 ม.ค.2562
ส ำคัญ ขององค์กำรตำม
แบบฟอร์มที่กำหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนน
เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน

ขัน้ ตอน
กำรดำเนนิ งำน

1

0.20
คะแนน
5 คำถำม

2

0.40
คะแนน
7 คำถำม

0.60
คะแนน
9 คำถำม

0.80
คะแนน
11 คำถำม

1
คะแนน
13 คำถำม

ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขประเมิน
องค์ กรด้ วยตนเองเที ยบกั บเกณฑ์ คุ ณภำพกำรบริ หำรจั ดกำร
ภำครัฐ พ.ศ. 2558 ภำคบังคับ 2 หมวด (หมวด 2,หมวด 4) และ
ยังรักษำสภำพ (หมวด 1 ,หมวด 5)
ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดทำ
แผนพัฒนำองค์กรของหมวดที่ดำเนินกำรได้ครบถ้วน (หมวด 2
จำนวน 1 แผน, หมวด 4 จำนวน 1 แผน)

3

- มี กำรจั ดท ำแบบฟอร์ ม
กำรประเมิ นองค์ กำร selfassessment

2

- แผนพั ฒนำองค์ กรของ
ส่วนรำชกำร

2

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
30 กันยำยน 2562)
1
ขั้นตอนที่ 1
ขัน้ ตอน
กำรดำเนนิ งำน

1

4
ขั้นตอนที่ 4

5
ขั้นตอนที่ 5

เอกสำร/หลักฐำน ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน ที่ได้
ส่ ว นรำชกำรจั ด ท ำลั ก ษณะส ำคั ญ ขององค์ ก ำรครบถ้ ว น - เอกสำรรำยงำนลักษณะ
1
ได้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 2 ม.ค.2562
ส ำคั ญ ขององค์ ก ำร
ต ำ ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0.20
0.40
0.60
0.80
1
กำหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนน

คะแนน
5 คำถำม

2

2
ขั้นตอนที่ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 3

คะแนน
7 คำถำม

คะแนน
9 คำถำม

คะแนน
11 คำถำม

คะแนน
13 คำถำม

ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขประเมินองค์กร - มีกำรจัดทำแบบฟอร์ม
ด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 กำรประเมินองค์กำร selfภำคบังคับ 2 หมวด (หมวด 2,หมวด 4) และยังรักษำสภำพ (หมวด 1 , assessment
หมวด 5)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

1

หน้ำ ๓๑

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ขัน้ ตอน
กำรดำเนนิ งำน

3
4

5

เอกสำร/หลักฐำน ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน ที่ได้
ส่ วนรำชกำรในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข จั ดท ำ - แผนพัฒนำองค์กรของ
1
แผนพัฒนำองค์กรของหมวดที่ดำเนินกำรได้ครบถ้วน (หมวด 2 จำนวน ส่วนรำชกำร
1 แผน, หมวด 4 จำนวน 1 แผน)
ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดทำตัวชี้วัด แบบฟอร์ ม 3 รำยงำน
1
ที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินกำรได้ครบถ้วน (หมวด 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดผลลัพธ์
บังคับ 2 ตัว ตัวชี้วัดเลือก 3 ตัว ,หมวด 4 ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัว ตัวชี้วัด
เลือก 3 ตัว )
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัด แบบรำยงำนกำรตรวจ
1
กระทรวงสำธำรณสุขที่ผ่ำนกำรประเมิน ทำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 ประเมิ น จำกผู้ ต รวจ
มำเข้ำสูตรผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ประเมิน
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ส่วนรำชกำร
1. สำนัก/กองในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ส่วนกลำง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

5

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ส่วนรำชกำร
2. สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

5

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ส่วนรำชกำร
3. สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

5

ร้อยละ
30

ร้อยละ
35

ร้อยละ
40

ร้อยละ
45

ร้อยละ
50

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
รำยละเอียดข้อมูลพืน้ ฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชีว้ ดั

หน่วยวัด

ระดับควำมสำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จั ดกำรภำครั ฐ (PMQA) ของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ด
กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ระดับ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5

หน้ำ ๓๒

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมและกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล:
1. นำงสุวรรณำ เจริญสวรรค์
๒. นำงสำวอังคณำงค์ หัวเมืองวิเชียร
๓. นำยอภิรัฐ ดีทองอ่อน
4. นำงสำวกฤติกำ ทรีย์มำติพันธ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐38
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑038
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑963
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑963

หน้ำ ๓๓

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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 กำรประเมินคุณภำพ (นำหนักร้อยละ 10)
ตัวชีวัดที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำร
หน่วยวัด : ร้อยละ
นำหนัก : ร้อยละ 10
คำอธิบำย :
 ผู้รับ บริกำร หมำยถึง ลูกค้ำหรือผู้ที่ ได้รับบริกำร กิจกรรม โครงกำร หรือผลผลิตที่ หน่วยงำน
ส่ ว นกลำงในสั ง กั ดส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ส่ ง มอบให้ ต ำมพัน ธกิ จ หลั ก ของหน่ว ยงำนทั งโดยตรง
หรือผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทังนีรวมถึงผู้รับบริกำรที่เป็นองค์กรด้วย
 ร้อ ยละควำมพึง พอใจของผู้รับ บริก ำร หมำยถึ ง ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรจำก
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมต่อคุณภำพบริกำร กิจกรรม โครงกำร หรือผลผลิต ของ
หน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำยหน่วยงำน ซึ่งจะดำเนินกำรสำรวจในช่วงเดือน
มกรำคม – มีนำคม 2562
สูตรกำรคำนวณ :
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวม =

( คะแนนรวมควำมพึงพอใจที่ได้) X 100
( คะแนนเต็มทังหมด )

หรือ =

คะแนนเฉลี่ย X 100
5

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
นำร้ อยละควำมพึงพอใจในภำพรวมของหน่ว ยงำนส่วนกลำงในสั งกัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข
รำยหน่ วยงำนเปรี ยบเทียบกับคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินของส ำนั กงำน ก.พ.ร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552
ดังรำยละเอียดในภำคผนวกตัวชีวัดที่ ๒
แนวทำงกำรประเมินผล :
- เงื่อนไข : เป็นกำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
30 กันยำยน 2562)
- แนวทำงกำรดำเนินงำน
1) หน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดำเนินกำร ดังนี
1.1 ทบทวนพันธกิจของหน่วยงำน วิเครำะห์กระบวนงำนหลักตำมพันธกิจ วิเครำะห์บริกำร กิจกรรม
โครงกำร หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริกำร
1.2 ระบุชื่อ ที่อยู่และจำนวนบุคคล/หน่วยงำนที่เป็นผู้รับบริกำร
1.3 ส่งข้อมูลตำมข้อ 1.1 – 1.2 ตำมแบบฟอร์มเอกสำรในภำคผนวกให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อดำเนินกำรต่อไป

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๓๔

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

2) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดำเนินกำร ดังนี
2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลผู้รับบริกำรของหน่วยงำนส่วนกลำงรำยหน่วยงำน
2.2 จัดทำแบบสอบถำมรำยหน่วยงำน
2.3 ส่งแบบสอบถำมกลับไปให้หน่วยงำนตรวจสอบควำมตรง (Validity) ของเนือหำ นำไปทดลองใช้
และหำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม
2.4 กำหนดประชำกร ขนำดตัวอย่ำงและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีกำรวิจัย
2.5 สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุขรำยหน่วยงำน โดยใช้แบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแก้ไขแล้ว
2.6 รวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรสำรวจควำมพึ งพอใจของผู้รับบริกำรรำยหน่วยงำนและนำร้อยละ
ควำมพึงพอใจในภำพรวมที่ได้ เปรียบเทียบคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองของ
สำนักงำน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ดังรำยละเอียดในภำคผนวกตัวชีวัดที่ 2
2.7 รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
หมำยเหตุ : เนื่องจำกควำมยำกง่ำยในกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของแต่ละหน่วยงำนแตกต่ำงกัน ดังนันเพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมแก่หน่วยงำนที่มีพันธกิจที่มีควำมยำกในกำรดำเนินงำน เช่น พันธกิจด้ำนยุทธศำสตร์ พันธกิจด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบบริห ำรและระบบบริกำร จึ งกำหนดให้นำคะแนนที่ได้ตำมเกณฑ์กำรประเมินผลฯ ของสำนักงำน ก.พ.ร.
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2552 หรื อ คะแนนในข้ อ 2.6 บวกค่ ำ K โดยก ำหนดค่ ำ K เท่ ำ กั บ 1 คะแนน
และหน่วยงำนที่จะได้บวกค่ำ K ได้แก่ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กองตรวจรำชกำร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
กองเศรษฐกิ จ สุ ขภำพและหลั ก ประกั น สุ ข ภำพ ส ำนัก งำนบริ ห ำรโครงกำรร่ ว มผลิ ต แพทย์ เพิ่ ม เพื่อ ชำวชนบท
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข และกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน :
ข้อมูลพืนฐำนประกอบตัวชีวัด
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

หน่วยวัด
ร้อยละ

2558
-

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ. ....
2559
2560
69.60

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
1. รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรของหน่วยงำนส่ วนกลำงในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยหน่วยงำน
2. ตำรำงเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนจำกกำรสำรวจกับคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินของสำนักงำน ก.พ.ร.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552
ผู้กำกับดูแลตัวชีวัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล:
1.
๒.
๓.
4.

นำงกำญจนำ ฉำยคุณรัฐ
นำงสำวจตุพร เดชกล้ำ
นำงสำวเกศกนก มงคลพันธ์
นำงสำวจิตตินันท์ ตังสุนันท์ธรรม

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
หน้ำ ๓๕

มิติภายใน

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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มิตภิ ำยใน
 กำรประเมินประสิทธิภำพ (นำหนักร้อยละ 15)
ตัวชีวัดที่ 3 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนีผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน่วยวัด : ร้อยละ
นำหนัก : ร้อยละ 7.5
คำอธิบำย :
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวมของหน่วยงำน หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนสำมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรภำพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำน
ได้รั บ กำรจั ด สรร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 (หำกมีก ำรโอนเปลี่ ย นแปลงระหว่ ำงปี ห รือ ได้รั บจัด สรร
งบประมำณเพิ่ ม เติ ม จะน ำยอดงบประมำณที่ เ ปลี่ ย นแปลงแล้ ว มำเป็ น ฐำนในกำรค ำนวณ ).เพื่ อ ประเมิ น ผล
ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ ำยเงิน ของหน่ว ยงำนสำมำรถบรรลุ เป้ ำหมำยของรัฐ บำลตำมที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่
โดยใช้ข้ อ มู ล ผลกำรเบิ กจ่ ำ ยรวมก่ อหนี ผู กพั น ในระบบ.GFMIS.ที่ ก องบริ ห ำรกำรคลั ง ยื น ยั นอย่ ำ งเป็ น ทำงกำร
มำเป็นฐำนข้อมูลกำรประเมินผล
กำรก่อหนีผูกพัน หมำยถึง กำรจัดซือจัดจ้ำงที่ได้ดำเนินกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือออกใบสั่งซือ/
ใบสั่งจ้ำง และได้ดำเนินกำรจัดทำ PO ในระบบ GFMIS
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ หมำยถึง กำรมีควำมพร้อม มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยตำมแผน รวมทังมีกระบวนกำรเร่งรัด ติดตำม แก้ปัญหำ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข
ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนีผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรรภำพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รวมก่อหนีผูกพันในระบบ.GFMIS ภำยในประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สูตรกำรคำนวณ :
1) รอบ 6 เดือน
เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมทีห่ น่วยงำนเบิกจ่ำยและก่อหนีผูกพัน ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562) X ๑๐๐
วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่หน่วยงำนได้รับจัดสรร รอบที่ 1 ในปีงบประมำณ ๒๕62
2) รอบ 12 เดือน
เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมทีห่ น่วยงำนเบิกจ่ำยและก่อหนีผูกพัน ในรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562) X ๑๐๐
วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่หน่วยงำนได้รับทังหมดในปีงบประมำณ ๒๕62
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนีผูกพัน ที่หน่วยงำนได้รับ
จัดสรรภำพรวมในรอบ 6,12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 (หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีหรือได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมจะนำยอดงบประมำณ
ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรคำนวณ)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๓๖

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี
ระดับคะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ร้อยละ 88
2
ร้อยละ 90
3
ร้อยละ 92
4
ร้อยละ 94
5
ร้อยละ 96
แนวทำงกำรประเมินผล : กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนีผูกพัน
ของหน่วยงำน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หำกมี
กำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีหรือได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมจะนำยอดงบประมำณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็น
ฐำนในกำรคำนวณ แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี
1.) กำรประเมินรอบ 6 และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 30
กันยำยน 2562) ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี
๑
๘๘

ค่ำคะแนนที่ได้
๓
๙๒

๒
๙๐

๔
๙๔

๕
๙๖

รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน :
ข้อมูลพืนฐำนประกอบตัวชีวัด

หน่วยวัด

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี
ผู กพั นภำพรวมของหน่ วยงำนในสั งกั ด
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕59
๒๕60
๒๕61
-

แหล่งข้อมูล :
แหล่งข้อมูล : กองบริหำรกำรคลัง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้กำกับดูแลตัวชีวัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล :
1. นำยจีระศักดิ์ อ้วนสิมมำ
๒. นำงสำวหทัยภัทร วันทอง

นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1965
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1965

หน้ำ ๓๗

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ตัวชีว้ ดั ที่ 4

ระดับควำมสำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชีว้ ดั ของหน่วยงำนสูร่ ะดับบุคคลและนำผลกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิไ์ ปใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน
หน่วยวัด : ระดับ
น้ำหนัก : ร้อยละ 7.5
คำอธิบำย :
กำรถ่ำ ยทอดตัว ชี้ วัด ของหน่ว ยงำนสู่ร ะดั บ บุค คล หมำยถึง กำรดำเนินกำรถ่ำยทอดตัว ชี้วัด
(Cascading) และเป้ ำหมำยจำกระดับ หน่ว ยงำนสู่ระดับบุคคล โดยมีวิธีกำร/กระบวนกำรถ่ำยทอดตัว ชี้วัดจำก
หน่วยงำนสู่ระดับบุคคลอย่ำงเป็นระบบ
กำรน ำผลกำรประเมิน ผลสัมฤทธิ์ไ ปใช้ในกำรเลื่อ นเงินเดือน หมำยถึง กำรนำผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดที่ได้รับกำรถ่ำยทอดจำกหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลของบุคลำกรรำยบุคคลไปใช้ประกอบ
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ภำยในปีงบประมำณ
ระดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลและนำผลกำรประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ปใช้ ใ นกำรเลื่ อ นเงิ น เดื อ น หมำยถึ ง ทุ ก หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข
มีกำรดำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด (Cascading) และเป้ำ หมำยจำกระดับหน่ว ยงำนสู่ ระดับบุคคล โดยมีวิธีกำร/
กระบวนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลอย่ำงเป็นระบบ และนำตัวชี้วัดและผลกำรประเมิน ของ
บุ คลำกรรำยบุ คคลไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่ อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ภำยใน
ปีงบประมำณ
สูตรกำรคำนวณ : ไม่มี
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
กำหนดเป็นระดับขั้นของควำมสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
๑
หน่วยงำนจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอด
ตั ว ชี้ วั ด และเป้ ำ หมำยจำกองค์ ก ำรสู่ ร ะดั บ หน่ ว ยงำนและระดั บ บุ ค คล เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
ควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้
๒
- มีกำรสื่อสำร ทำควำมเข้ำใจอย่ำงทั่ว ถึง เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบถึงกระบวนกำร
ในกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและบุคคล เพื่อให้บุคลำกร
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
ของหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง
- กำรถ่ ำ ยทอดตั ว ชี้ วั ด จำกหน่ ว ยงำนถึ ง ระดั บ บุ ค คล ต้ อ งมี ค วำมเห็ น ชอบร่ ว มกั น ระหว่ ำ ง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ และมีควำมเป็นไปได้จริง
๓
- มีกำรจัดทำข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษรในทุกระดับ เพื่อเป็นกำรผูกมัด (Commitment)
ต่ อ ควำมส ำเร็ จ ตำมเป้ ำ หมำยของตั ว ชี้ วั ด และมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลส ำเร็ จ ตำมข้ อ ตกลง
ซึ่งต้องมีร ำยละเอียดเกี่ยวกับตัว ชี้วัดและเป้ำหมำย รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินผลควำมสำเร็จ
ที่สำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (KPI Template) เป็นรำยบุคคล
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
๔
- มีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน และประเมิน ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยในแต่ละระดับตำมข้อตกลง เพื่อติดตำม กำกับ ให้มีกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
- หน่ วยงำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตัว ชี้วัดผลสั มฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคล ในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561
ถึง 31 มีนำคม 2562) และนำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
๕
- หน่ วยงำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตัว ชี้วัดผลสั มฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคลรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง
30 กันยำยน 2562) และนำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ12 เดือน ดังนี้
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
1
ขั้นตอนที่1
ขัน้ ตอน
กำรดำเนินงำน
๑

๒

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที2่

เกณฑ์กำรให้คะแนน
หน่วยงำนจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)
เพื่อแสดงให้ เห็ นถึงระบบในกำรถ่ำยทอดตัวชี้วั ด
และเป้ ำหมำยจำกองค์กำรสู่ ระดับหน่วยงำนและ
ระดับบุ คคล เพื่อผลั กดันให้ เกิดควำมส ำเร็ จตำม
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้
- มีกำรสื่อสำร ทำควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง เพื่อให้
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบถึงกระบวนกำรในกำร
ถ่ ำยทอดตั วชี้ วั ดและเป้ ำหมำยจำกองค์ กำร
สู่ ระดั บหน่ วยงำนและบุ คคล เพื่ อให้ บุ คลำกร
มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจและมี ส่ วนร่ วมในกำร
ดำเนิ นกำรตำมระบบกำรถ่ ำยทอดตั วชี้วัดและ
เป้ำหมำยของหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง
- กำรถ่ ำยทอดตั วชี้ วั ดจำกหน่ วยงำนถึ งระดั บ
บุ คคล ต้ องมี ควำมเห็ นชอบร่ วมกั นระหว่ ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ และมีควำม
เป็นไปได้จริง

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

4
-

5
ขั้นตอนที่ 3

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
- แผนที่ยุทธศำสตร์/แผนยุทธศำสตร์ของ 0.5
หน่วยงำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรจัดทำ
- เอกสำร/หลั กฐำนกำรถ่ ำยระดั บจำก 0.5
องค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล
- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำ
มี กำรสื่ อสำรให้ บุ คลำกรในหน่ วยงำน
มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจถึ งกระบวนกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้ และเป้ำหมำยจำกองค์ กร
ทั่วทั้งองค์กร เช่น รำยงำนกำรประชุม ฯลฯ

1

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกร
ในหน่วยงำนมีส่ วนร่วมในกำรกำหนดและ
ถ่ำยทอดตัวชี้ วัดรำยบุ คคลรวมทั้ งมี ควำม
เห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ

1

หน้ำ ๓๙
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ขัน้ ตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
๓
- มี กำรจั ดท ำข้ อตกลงที่ เป็ นลำยลั กษณ์ อั กษร
ในทุกระดับ เพื่อเป็นกำรผูกมัด (Commitment)
ต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ ำหมำยของตัวชี้วัดและมี
ควำมรับผิดชอบต่อผลสำเร็จตำมข้อตกลง ซึ่งต้อง
มี รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บตั วชี้ วั ดและเป้ ำหมำย
รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินผลควำมสำเร็จที่สำมำรถ
วั ด ผลได้ อ ย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรม (KPI Template)
เป็นรำยบุคคล

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
- เอกสำร/หลั กฐำน ตำมแบบฟอร์ มที่
2
๑ - 3 ตำมภำคผนวกรอบ 6 เดื อน
(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง
31 มีนำคม 2562)

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ค่ำคะแนนที่ได้
1
2
3
4
5
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที2่
ขั้นตอนที3่
ขั้นตอนที4่
ขั้นตอนที่ 5
ขัน้ ตอน
กำรดำเนินงำน
๑

๒

เกณฑ์กำรให้คะแนน
หน่ วยงำนจั ดท ำแผนที่ ยุ ทธศำสตร์ (Strategy
Map) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอด
ตั ว ชี้ วั ด และเป้ ำหมำยจำกองค์ กำรสู่ ระดั บ
หน่วยงำนและระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนที่ตั้งไว้
- มีกำรสื่อสำร ทำควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง เพื่อให้
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบถึงกระบวนกำรในกำร
ถ่ ำยทอดตั วชี้ วั ดและเป้ ำหมำยจำกองค์ กำร
สู่ ระดั บหน่ วยงำนและบุ คคล เพื่ อให้ บุ คลำกร
มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจและมี ส่ วนร่ วมในกำร
ดำเนิ นกำรตำมระบบกำรถ่ ำยทอดตั วชี้วัดและ
เป้ำหมำยของหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง
- กำรถ่ ำยทอดตั วชี้ วั ดจำกหน่ วยงำนถึ งระดั บ
บุ คคล ต้ องมี ควำมเห็ นชอบร่ วมกั นระหว่ ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ และมีควำม
เป็นไปได้จริง

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
- แผนที่ยุทธศำสตร์/แผนยุทธศำสตร์ของ 0.5
หน่วยงำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรจัดทำ
- เอกสำร/หลั กฐำนกำรถ่ ำยระดั บจำก 0.5
องค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล
- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำมี
กำรสื่ อสำรให้ บุ คลำกรในหน่ วยงำนมี
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจถึ งกระบวนกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้ และเป้ำหมำยจำกองค์ กร
ทั่วทั้งองค์กร เช่น รำยงำนกำรประชุม ฯลฯ

0.5

- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำ
บุคลำกรในหน่ วยงำนมี ส่ วนร่ วมในกำร
กำหนดและถ่ำยทอดตัวชี้วัดรำยบุคคล
รวมทั้งมี ควำมเห็ นชอบร่วมกันระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ

0.5

หน้ำ ๔๐

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขัน้ ตอน
กำรดำเนินงำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
กำรประเมิน

ค่ำคะแนน
ที่ได้

๓

- มี กำรจั ดท ำข้ อตกลงที่ เป็ นลำยลั กษณ์ อั กษร
ในทุกระดับ เพื่อเป็นกำรผูกมัด (Commitment)
ต่ อควำมส ำเร็ จตำมเป้ ำหมำยของตั วชี้ วั ดและ
มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อผลส ำเร็ จ ตำมข้ อ ตกลง
ซึ่ ง ต้ อ งมี ร ำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และ
เป้ ำหมำย รวมถึ งเกณฑ์ ก ำรประเมิ นผล
ควำมสำเร็จที่สำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
(KPI Template) เป็นรำยบุคคล

- เอกสำร/หลักฐำน ตำมแบบฟอร์มที่
๑ - 3 ตำมภำคผนวก รอบ 6 เดือน
(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง
31 มีนำคม 2562)

1

4

- มีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน
และประเมินผลสำเร็จตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
ในแต่ละระดับตำมข้อตกลง เพื่อติดตำม กำกับ
ให้มีกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย

- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำได้ มี
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน
และประเมิ นผลส ำเร็ จของตั วชี้ วั ดและ
เป้ ำหมำยในแต่ ละระดั บเช่ น รำยงำน
กำรประชุมหน่วยงำนประจำเดือนฯ
- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำ
ได้ น ำผลกำรประเมิ นมำใช้ ประกอบ
พิ จำรณำประเมิ นเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อน/
ค่ำจ้ำงรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม
2561 ถึง 31 มีนำคม 2562)
- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำ
ได้ น ำผลกำรประเมิ นมำใช้ ประกอบ
พิ จำรณำประเมิ นเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อน/
ค่ ำจ้ ำงรอบ 12เดื อน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่
1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน2562)

0.5

5

- หน่ วยงำนประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำนตั วชี้ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคลในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง
31 มีนำคม 2562) และนำผลกำรประเมินไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
- หน่ วยงำนประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำนตั วชี้ วั ด
ผลสั มฤทธิ์ ตำมข้ อตกลงและประเมิ นสมรรถนะ
รำยบุ คคลรอบ 12 เดื อน ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง
30 กั นยำยน 2562) และน ำผลกำรประเมิ น
ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง

0.5

1

รำยละเอียดข้อมูลพืน้ ฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชีว้ ดั

หน่วยวัด

ระดับ ควำมส ำเร็ จ ของกำรถ่ ำยทอดตัว ชี้วั ด
ของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลและนำผลกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน

ระดับ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
5
5
5

หน้ำ ๔๑

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล:
1. นำงพัชฎำภรณ์ ขุนแก้ว
๒. นำงสำวบุญทิตำ เผือกสำมัญ
๓. ว่ำทีร่ ้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗

หน้ำ ๔๒

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

 กำรประเมินกำรพัฒนำองค์กำร (นำหนักร้อยละ 15)
ตัวชีวัดที่ 5
หน่วยวัด :
นำหนัก :
คำอธิบำย :

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรจัดซือจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน
ระดับ
ร้อยละ 7.5

ควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง หมำยถึง ทุกหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำง จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน และ/
หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ให้สอดคล้อง
กั บ พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื อจั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ. 2560 รวมถึ ง ด ำเนิ น กำรตำมเกณฑ์
กำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) รู ปแ บบ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) แล ะร ำย งำ นผ ล
กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีของ
หน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ตำมระยะเวลำที่กำหนด โดยที่กำรจัดซือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัส ดุของหน่ วยงำนของรั ฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่หน่ว ยงำนของรัฐ และต้องสอดคล้ องกับ
หลักกำรที่ประกอบด้วย ควำมคุ้มค่ำ ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
- แผนปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ซื อจั ด จ้ ำ ง ประจ ำปี ข องหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
สำธำรณสุ ข รำชกำรบริ ห ำรส่ ว นกลำง หมำยถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ซื อจั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
กำรจัดซือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
- แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง) หมำยถึง แผนปฏิบั ติกำรจั ดซือจัดจ้ำง ประจำปี ของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่ งก่ อสร้ ำง) รวมถึ ง กรณี ห น่ ว ยงำนโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมำณรำยจ่ ำ ย (งบประมำณเหลื อ จ่ ำ ยจำก
งบดำเนินงำนเป็นงบลงทุน) ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28
- กำรจัดซือจัดจ้ำง หมำยถึง กำรดำเนินกำรเพื่อใหไดมำซึ่งพัสดุโดยกำรซือ จำง เช่ำแลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
- กำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ทุกหน่วยงำนจะต้องดำเนินกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่ง ก่อสร้ ำง) วิเครำะห์ ผลของแผนจัดซือจัดจ้ำงประจำปีของหน่ว ยงำน รวมถึง งบลงทุน
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) และกำรเปิดเผยข้อมูลให้สำธำรณชนรับทรำบ รวมถึง หลักฐำนกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
- หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง และวิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกที่ตังอยู่ในส่วนภูมิภำค
เหตุผล :
1. เพื่ อ ให้ มี ก ำรวำงแผนกำรด ำเนิ น กำร จั ด ซื อจั ด จ้ ำ งและมี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ซึ่งจะทำให้กำรจัดซือจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
2. เพื่อให้กำรจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐ มีควำมโปร่งใส เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ตรวจสอบได้
มุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนโดยส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซือจัดจ้ำง
ภำครัฐซึ่งเป็นมำตรกำรหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๔๓

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

3. เพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติ
และดำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ ตำมมำตรำ 9
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
4. เพื่อให้กำรจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐมี ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงิน งบประมำณ และสนับสนุนมำตรกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สูตรคำนวณ : ไม่มี
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ก ำหนดเป็ น ระดั บ ขั นของควำมส ำเร็ จ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนเป็ น ๕ ระดั บ
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขันตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี
ขันตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
หน่วยงำน ดำเนินกำร
๑
จัดทำคำสั่งแต่งตังผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕62 และแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) กรณีหน่วยงำนได้กำหนดแผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และได้รับงบประมำณตำมที่บรรจุไว้ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้เสร็จสิน ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2561
๒

หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)
(1.1) เสนอผู้ บ ริ ห ำรอนุ มั ติ แ ผนฯ พร้ อ มขออนุ ญ ำตน ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรฯ เฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ภำยในวันที่
30 ตุลำคม2561 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 30 ตุลำคม ๒๕61)
(1.2) จัดส่งแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ฯ ตำมขันตอนที่ 2 (1) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
เท่ำนัน ประกอบด้วย
- แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์
และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)
- Print Screen หลั ก ฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ ำ แบบฟอร์ ม กำรขอเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com
ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม ๒๕61

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๔๔

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
กำรดำเนินงำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
(2) จั ดทำแผนปฏิ บั ติกำรจัดซื อจัดจ้ ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ให้ แล้วเสร็จก่ อนวันที่
9 พฤศจิกำยน ๒๕61
(2.1) เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรฯ ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่ วยงำน (หนั งสืออนุ มัติแผน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 9 พฤศจิกำยน ๒๕61)
(2.2) จั ดส่ งแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ในรู ปเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน ประกอบด้วย
- แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
- Print Screen หลั ก ฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ ำ แบบฟอร์ ม กำรขอเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่
12 พฤศจิกำยน ๒๕61

3

ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561)
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 3 เดือน ดังนี
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำน
ผลตำมแผนปฏิบั ติกำรฯ (งบลงทุน) ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลั กฐำนแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่ วนกลำงส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 28 ธันวำคม 2561
(2) ส่งหนั งสือตำม (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทังหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 3 มกรำคม 2562
ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562)
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 6 เดือน ดังนี
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำน
ผลตำมแผนปฏิบั ติกำรฯ (งบลงทุน) ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลั กฐำนแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่ วนกลำงส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 28 มีนำคม 2562
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทังหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2562

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๔๕

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
กำรดำเนินงำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบตั ิกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 6 เดือน ดังนี
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำน
ผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจั ดซือจัดจ้ำงฯ ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมหลั กฐำนแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่ ำนเว็ บไซต์ ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่ วนกลำงส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 28 มีนำคม 2562
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทังหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2562

๔

ไตรมำสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 9 เดือน ดังนี
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำน
ผลตำมแผนปฏิ บั ติกำรฯ (งบลงทุ น) ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้ อมหลั กฐำนแบบฟอร์ ม
กำรขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่ ำนเว็ บไซต์ ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่ วนกลำงส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 28 มิถุนำยน ๒๕62
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทังหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม ๒๕62
ไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561)
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์
และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 12 เดือน ดังนี
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำน
ผลตำมแผนปฏิ บั ติกำรฯ (งบลงทุ น) ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้ อมหลั กฐำนแบบฟอร์ ม
กำรขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่ ำนเว็ บไซต์ ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่ วนกลำงส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 26 กันยำยน 2562
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทังหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕62
(3) กรณีหน่วยงำนมีกำรหน่วยงำนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำก
งบดำเนินงำนเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงำนดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ใช้
อ ำนำจตำมที่ ได้ รั บมอบสั่ งโอน และหรื อเปลี่ ยนรำยกำรงบประมำณที่ ได้ รั บกำรจั ดสรรงบประมำณ
ตำมระเบียบนีแล้วให้จัดทำและส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำน
ที่สำนักงบประมำณกำหนดแต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่ วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำย”

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๔๖

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
กำรดำเนินงำน

๕

เกณฑ์กำรให้คะแนน
(4) สำเนำเอกสำรตำมข้อ (3) ถ้ำมี ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงสำธำรณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยังสำนักงบประมำณ
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน ดังนี
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำน
ผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจั ดซือจัดจ้ำงฯ ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมหลั กฐำนแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่ ำนเว็ บไซต์ ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่ วนกลำงส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 26 กันยำยน 2562
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทังหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕62
หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) วิเครำะห์ ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) และวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ตำมแบบกำรวิเครำะห์ผลตำมแผนฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข กำหนด
(1.1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบผลกำรวิเครำะห์ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) (ถ้ำมี) และวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดซือจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562พร้อมขออนุญำตนำผลกำรวิเครำะห์ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕62
(1.2) ส่งผลกำรวิเครำะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำร
อิเลก็ ทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.comภำยในวันที่ 9 ตุลำคม๒๕62เพื่อวิเครำะห์ตำมกระบวนกำรของITAต่อไป

หมำยเหตุ :
1. ควำมโปร่งใสในกำรเข้ำถึงข้อมูล ตำมควำมร่วมมือในกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Government Partnership : OGP)
ทุกหน่วยงำน ต้องดำเนินกำรตำมประกำศสำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
1. กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ต้องดำเนินกำรขออนุญำตตำมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขเรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2. จัดทำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และนำขึนเผยแพร่ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
3. ทุกครังที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จะต้องมีแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ขึนประกอบด้วย
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๔๗

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

2. แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซือจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
ทุกหน่วยงำน ต้องดำเนินกำร
1. รำยงำนผลกำรจัดซือจัดจ้ำงประจำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซือจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนีไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ดำเนินกำรดังนี
1.1 จัดทำแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซือจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหำรของหน่วยงำน
รับทรำบ ณ วันสินเดือน (โดยประมำณ) และขออนุญำตผู้บริหำรของหน่วยงำนนำแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซือจัดจ้ำงในรอบเดือน . .
(แบบ สขร. 1) ขึนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
1.2 ส่งแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซือจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
santana.k1986@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย
1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหำร
1.2.2 แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซือจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
1.2.3 Print Screen หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน
2. ต้องประกำศแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีของหน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปีของ
หน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 3 แหล่ง ดังนี (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลำง (2) เว็บไซต์หน่วยงำน และ (3)
ปิดประกำศที่หน่วยงำน
3. กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบดำเนินงำนเป็นงบลงทุน)
ทุกหน่วยงำน ที่มี กำรกำรโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ ำย (งบประมำณเหลือจ่ ำยจำกงบดำเนินงำน
เป็นงบลงทุน) ต้องดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28
1. จัดทำและส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำนที่สำนักงบประมำณ
กำหนด แต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย”
2. ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1. ในรู ปเอกสำรอิเล็ กทรอนิ กส์ เท่ำนัน ไปยั งศูนย์ ปฏิบั ติ กำรต่อต้ ำนกำรทุ จริ ต
กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com พร้อมกับกำรนำส่งไปยังสำนักงบประมำณ
แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 - 31 มีนำคม 2562)
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี
1
ขันตอนที่1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขันตอนที2่

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

4
-

5
ขันตอนที่ 3

หน้ำ ๔๘

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
กำรประเมิน
จัดทำคำสั่งแต่งตังผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน - คำสั่งแต่งตังฯ
๑
ในกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2561
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
และแผนปฏิบั ติกำรจั ดซือจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น สิ่ งก่ อสร้ ำง) กรณี
หน่ วยงำนได้ ก ำหนดแผนควำมต้ องกำร
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 และได้ รั บงบประมำณตำมที่
บรรจุ ไว้ ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2

(1) จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)
(ถ้ำมี)

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ
ที่มีกำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ
งบลงทุ นฯ ขึ นเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของ
หน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม ๒๕61
(1.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ นฯ
Print Screen หลั กฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำ
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
(2) จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง (2.1) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ ที่มี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
กำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ขึนเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ลระบุ ภำยในวั นที่
9 พฤศจิกำยน ๒๕61
(2.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 Print Screen หลักฐำน
กำรเผยแพร่ และหน้ ำแบบฟอร์ มกำรขอ
เผย แพร่ ข้ อมู ล ร ะ บุ ภ ำ ย ใ น วั น ที่
12 พฤศจิกำยน ๒๕61

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ค่ำคะแนน
ที่ได้
๑

2

หน้ำ ๔๙

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
3
ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือ
จั ดจ้ ำง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
เฉพำะงบลงทุ น (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้ำง)

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
2
ตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ฯ
ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 ธันวำคม ๒๕61
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
3 มกรำคม ๒๕62
ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน
(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจัดซือจัดจ้ำง ตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจำปี
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ น
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ นสิ่ งก่ อสร้ ำง) ฯ ที่ มี
กำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ฯ
ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 มีนำคม ๒๕62
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
1 เมษำยน ๒๕62
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจัดซือจัดจ้ำง (1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
ตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ที่มีกำรขออนุญำต
นำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ฯ ขึนเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ล ระบุ ภำยในวั นที่
28 มีนำคม ๒๕62
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
1 เมษำยน ๒๕62

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๕๐

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562)
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี
1
ขันตอนที่1

2
ขันตอนที2่

ค่ำคะแนนที่ได้
3
4
ขันตอนที่ 3
ขันตอนที่ 4

5
ขันตอนที่ 5

ขันตอน
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
กำรประเมิน
จัดทำคำสั่งแต่งตังผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน - คำสั่งแต่งตังฯ
๑
ในกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2561
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
และแผนปฏิบั ติกำรจั ดซือจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น สิ่ งก่ อสร้ ำง) กรณี
หน่ วยงำนได้ ก ำหนดแผนควำมต้ องกำร
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 และได้ รั บงบประมำณตำมที่
บรรจุ ไว้ ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2

(1) จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)
(ถ้ำมี)

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ ที่มี
กำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ
งบลงทุ นฯ ขึ นเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของ
หน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม ๒๕61
(1.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ นฯ
Print Screen หลั กฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ ำ
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
(2) จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง (2.1) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ ที่มี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
กำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ขึนเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ลระบุ ภำยในวั นที่
9 พฤศจิกำยน ๒๕61

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ค่ำคะแนน
ที่ได้
๑

1

หน้ำ ๕๑

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
กำรดำเนินงำน

3

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซือ
จั ดจ้ ำง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
เฉพำะงบลงทุ น (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้ำง)

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
(2.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 Print Screen หลักฐำน
กำรเผยแพร่ และหน้ ำแบบฟอร์ มกำรขอ
เผย แพร่ ข้ อมู ล ร ะ บุ ภ ำ ย ใ น วั น ที่
12 พฤศจิกำยน ๒๕61

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
ตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ฯ
ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 ธันวำคม ๒๕61
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
3 มกรำคม ๒๕62
ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน
(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจัดซือจัดจ้ำง ตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจำปี
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ น
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ นสิ่ งก่ อสร้ ำง) ฯ ที่ มี
กำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ฯ
ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 มีนำคม ๒๕62
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
1 เมษำยน ๒๕62
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจัดซือจัดจ้ำง (1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
ตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ที่มีกำรขออนุญำต
นำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ฯ ขึนเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ล ระบุ ภำยในวั นที่
28 มีนำคม ๒๕62

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

1

หน้ำ ๕๒

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
กำรดำเนินงำน

4

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ไตรมำสที่ 3 รอบ 9 เดือน
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจัดซือจัดจ้ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)

ไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน
รำยงำนผลตำมแผนปฏิ บั ติกำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
1 เมษำยน ๒๕62
(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
1
ตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำง ฯ
ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 มิถุนำยน ๒๕62
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
1 กรกฎำคม๒๕62
(1) หนั ง สื อ เสนอผู้ บ ริ หำรรั บ ทรำบผล
ตำมแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำรขอ
อนุ ญำตน ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำงฯ
ขึ นเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้ อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ขอ้ มูลระบุภำยในวันที่
26 กันยำยน ๒๕62
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
1 ตุลำคม ๒๕62
(3) และ (4) หลั กฐำนกรณี โอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำก
งบดำเนินงำนเป็นงบลงทุน) รำยงำนตำมแบบที่
สำนักงบประมำณกำหนดไม่เกิน 15 วันนับแต่
วั นที่ โ อนและหรื อ เปลี่ ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำย ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข และ
ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวง
สำธำรณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยังสำนักงบประมำณ
หน้ำ ๕๓

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขันตอน
กำรดำเนินงำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจัดซือจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

5

(1) วิเครำะห์ผลตำม
- แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุนฯ (ถ้ำมี)
- แผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
ตำมแผนปฏิ บัติ กำรจั ดซื อจั ดจ้ ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซือจัดจ้ำงฯ
ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 26 กันยำยน ๒๕62
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
1 ตุลำคม ๒๕62
(1.1) ส ำเนำหนังสื อเสนอผู้ บริหำรรับทรำบ
1
ผลกำรวิ เครำะห์ ตำมแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื อ
จั ดจ้ ำง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
เฉพำะงบลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติกำรจัดซือ
จัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พร้อมขอ
อนุญำตนำรำยงำนผลฯ ขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน พร้อม Print Screen หลั กฐำน
กำรเผยแพร่ ระบุวันที่ 9 ตุลำคม 2562
(1.2) ส่ งผลกำรวิเครำะห์ให้ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูป
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่ 9 ตุลำคม 2562

รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน:
ข้อมูลพืนฐำนประกอบตัวชีวัด

หน่วยวัด

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ. ….
๒๕๕9
๒๕60
2561
4.02
4.31
5

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ระดับ
จัดซือจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้กำกับดูแลตัวชีวัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล :
1. นำยจีระศักดิ์ อ้วนสิมมำ
นักจัดกำรงำนทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1965
๒. นำงสำวหทัยภัทร วันทอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1965
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๕๔

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ตัวชีว้ ดั ที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรเป็นหน่วยงำนคุณธรรม
หน่วยวัด : ระดับ
น้ำหนัก : ร้อยละ 7.5
คำอธิบำย :
หน่ วยงำน หมำยถึ ง หน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกรทรวงสำธำรณสุ ขส่ วนกลำงที่ จั ดท ำค ำรั บรอง
กำรปฏิ บั ติ รำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน ๒2 หน่วยงำน ประกอบด้ วย 1. กองกลำง 2. กองกฎหมำย
3. กองกำรต่ ำงประเทศ 4. กองกำรพยำบำล 5. กองตรวจรำชกำร 6. กองบริ หำรกำรคลั ง 7. กองบริ หำรกำรสำธำรณสุ ข
๘. กองบริ หำรทรั พยำกรบุ คคล 9. กองยุ ทธศำสตร์ และแผนงำน 10. กองเศรษฐกิ จสุ ขภำพและหลั กประกั นสุ ขภำพ
11. กองสำธำรณสำธำรณสุ ขฉุ กเฉิ น 12. ศู นย์ เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร 1๓. สถำบั นพระบรมรำชชนก
14. กลุ่ มตรวจสอบภำยใน ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข 15. กลุ่ มตรวจสอบภำยในระดั บกระทรวง
16. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 17. กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม 18. สำนักงำนรัฐมนตรี 19. สำนักงำนบริหำรโครงกำร
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชำวชนบท 20. สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 21. สำนักสำรนิเทศ ๒๒. สำนักส่งเสริมสนับสนุนอำหำรปลอดภัย
หน่ ว ยงำนคุ ณ ธรรม หมำยถึ ง หน่ ว ยงำนที่ มี ก ำรด ำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ ห น่ ว ยงำนคุ ณ ธรรมที่ ก ำหนด
เพื่อให้ มี กำรบริ ห ำรจั ดกำรด้ว ยควำมโปร่ ง ใส ซื่อ สั ตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่ งที่ถูกต้ องบนพื้น ฐำนทำงศีล ธรรม
วัฒนธรรมและหลักกฎหมำย ตลอดจนให้บริกำรด้วยจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ด้วยควำมมี น้ำใจ เคำรพในศักดิ์ศรี
คุณค่ำของผู้รับบริกำรและบุคคลอื่น ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุขเพื่อประโยชน์ของประชำชนและแผ่นดิน
ระดับควำมส ำเร็จ ในกำรดำเนินกำรเป็นหน่ว ยงำนคุณธรรม หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำงที่มีกำรดำเนินกำรหน่วยงำนคุณธรรม ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่กำหนด 5 ขั้นตอน
สูตรกำรคำนวณ : ไม่มี
เกณฑ์ในกำรให้คะแนน
กำหนดระดับควำมสำเร็จเป็นขั้นตอนของควำมสำเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละขั้นตอนของควำมสำเร็จ ดังนี้
ขัน้ ตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
๑
- ผู้นำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเป็นหน่วยงำนคุณธรรม ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
- แต่งตั้งคณะทำงำนหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยกำรดำเนินงำน
“หน่วยงำนคุณธรรม”
- กำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำที่อยำกแก้ หรือควำมดีที่หน่วยงำนอยำกทำ ที่สอดคล้องกับ
ค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข MOPH และคุณธรรมที่พึงประสงค์ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
๒

- คณะทำงำนจัดทำแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม พัฒนำหน่วยงำนคุณธรรมที่สอดคล้องกับ
ปัญหำที่อยำกแก้ ควำมดีที่อยำกทำของหน่วยงำน ค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข MOPH และคุณธรรม
ที่พึงประสงค์ตำมแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุ ข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔)
๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ พร้อมทั้งกำหนดวิธีกำรวัดเพื่อประเมิน พฤติกรรมของ
บุคลำกรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม พัฒนำหน่วยงำนคุณธรรม อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

๓

ดำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม”

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๕๕

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขัน้ ตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนินงำน
๔
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม” รอบ ๖ เดือน
- สรุปผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ
๕

- ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม” รอบ 12 เดือน
และผลกำรประเมินแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงำน อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
- สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน รอบ ๑๒ เดื อน เสนอผู้ บ ริห ำรหน่ ว ยงำนเพื่อเป็น ข้อ มูล ในกำรพั ฒ นำ
“หน่วยงำนคุณธรรม” ในปีต่อไป

แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้
1) กำรประเมินรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖1 –
๓๑ มีนำคม ๒๕๖2) ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
๑
ขั้นตอนที่ ๑

๒
-

ค่ำคะแนนที่ได้
๓
ขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
๑
- ผู้นำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเป็นหน่วยงำน
คุณธรรม ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
- แต่งตั้งคณะทำงำนหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงำนเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยกำรดำเนินงำน
“หน่วยงำนคุณธรรม”
- กำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำที่อยำกแก้
หรือควำมดีที่หน่วยงำนอยำกทำ ที่สอดคล้อง
กับค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข MOPH และ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ตำมแผนแม่บทส่งเสริม
คุ ณธรรม กระทรวงสำธำรณสุ ข ฉบั บที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประกำร คือ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอำสำ

๔
-

๕
ขั้นตอนที่ ๓

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
๑. นโยบำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษร
๑
(0.5 คะแนน)
๒. ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะท ำงำนหรื อรำยงำน
กำรประชุมทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
เพื่ อขั บเคลื่ อนนโยบำยกำรด ำเนิ น งำน
“หน่วยงำนคุณธรรม” (0.25 คะแนน)
๓. รำยงำนกำรประชุ ม ที่ แสดงให้ เห็ น
กำรกำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย (0.25 คะแนน)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๕๖

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
๒
คณะทำงำนจัดทำแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิ จกรรม พั ฒนำหน่ วยงำนคุ ณธรรม
ที่ สอดคล้ องกั บปั ญหำที่ อยำกแก้ ควำมดี
ที่ อยำกท ำของหน่ วยงำน ค่ ำนิ ยมกระทรวง
สำธำรณสุข MOPH และคุณธรรมที่พึงประสงค์
ตำมแผนแม่ บทส่ งเสริ มคุ ณธรรม กระทรวง
สำธำรณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔)
๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
พร้ อมทั้ ง ก ำหนดวิ ธี ก ำรวั ด เพื่ อ ประเมิ น
พฤติ กรรมของบุ คลำกรตำมแผนงำนหรื อ
โครงกำรหรื อกิ จ กรรม พั ฒ นำหน่ ว ยงำน
คุณธรรม อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
๓

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
๑. แผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม
๒
(1 คะแนน)
2. เอกสำรที่ แ สดงให้ เ ห็ น วี ธี ก ำรวั ด
เพื่อประเมินพฤติกรรมของบุคลำกร
(1 คะแนน)

ดำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำน
กิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม”
ดำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม”

๒

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม 2561 –
๓๐ กันยำยน ๒๕๖2) ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
๑
ขั้นตอนที่ ๑

ค่ำคะแนนที่ได้
๒
๓
๔
๕
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕

ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
๑
- ผู้นำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเป็นหน่วยงำน
คุณธรรม ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
- แต่งตั้งคณะทำงำนหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงำนเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยกำรดำเนินงำน
“หน่วยงำนคุณธรรม”
- กำหนดคุณธรรมเป้ ำหมำย ปัญหำที่อยำกแก้
หรือควำมดีที่หน่วยงำนอยำกทำ ที่สอดคล้องกับ
ค่ ำนิ ยมกระทรวงสำธำรณสุ ข MOPH และ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ตำมแผนแม่บทส่ งเสริม
คุ ณธรรม กระทรวงสำธำรณสุ ข ฉบั บที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประกำร คือ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอำสำ

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
๑. นโยบำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (0.5 คะแนน)
๑
๒. ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะท ำงำนหรื อรำยงำน
กำรประชุมทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
เพื่ อขั บเคลื่ อนนโยบำยกำรด ำเนิ น งำน
“หน่วยงำนคุณธรรม” (0.25 คะแนน)
๓. รำยงำนกำรประชุ ม ที่ แสดงให้ เห็ น
กำรกำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย (0.25 คะแนน)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๕๗

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
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ขั้นตอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรดำเนนิ งำน
๒
คณะทำงำนจัดทำแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิ จกรรม พั ฒนำหน่ วยงำนคุ ณธรรม
ที่ สอดคล้ องกั บปั ญหำที่ อยำกแก้ ควำมดี
ที่ อยำกท ำของหน่ วยงำน ค่ ำนิ ยมกระทรวง
สำธำรณสุข MOPH และคุณธรรมที่พึงประสงค์
ตำมแผนแม่ บทส่ งเสริ มคุ ณธรรม กระทรวง
สำธำรณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔)
๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
พร้ อมทั้ ง ก ำหนดวิ ธี ก ำรวั ด เพื่ อ ประเมิ น
พฤติ กรรมของบุ คลำกรตำมแผนงำนหรื อ
โครงกำรหรื อกิ จ กรรม พั ฒ นำหน่ ว ยงำน
คุณธรรม อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
๑. แผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม
1
(0.5 คะแนน)
2. เอกสำรที่ แ สดงให้ เ ห็ น วี ธี ก ำรวั ด
เพื่อประเมินพฤติกรรมของบุคลำกร
(0.5 คะแนน)

๓

ดำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำน
กิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม”
ดำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม”

1

4

- ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนงำน

- เอกสำร/หลักฐำนเกี่ยวกับกำรติดตำม
หรื อ โครงกำรหรื อ กิ จ กรรม “หน่ ว ยงำน ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/
คุณธรรม” รอบ ๖ เดือน
กิจกรรม เช่น รำยงำนกำรประชุมฯ
- สรุปผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ (0.5 คะแนน)
- เอกสำร/หลั กฐำนสรุ ปผลกำรด ำเนิ นงำน
และข้อเสนอแนะ (0.5 คะแนน)

1

5

- ประเมิ นผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนงำนหรื อ
โครงกำรหรื อกิ จกรรม “หน่ วยงำนคุ ณธรรม”
รอบ 12 เดือน และผลกำรประเมินแสดงให้เห็น
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงำน
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
- สรุ ปผลกำรดำเนิ นงำน รอบ ๑๒ เดือน เสนอ
ผู้บริหำรหน่วยงำนเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
“หน่วยงำนคุณธรรม” ในปีต่อไป

1

1. เอกสำร/หลักฐำนเกี่ยวกับกำรประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม (0.25 คะแนน)
2. ผลกำรประเมินแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงำน อย่ำงน้อย
1 เรื่อง (0.5 คะแนน)
3. สรุปผลกำรดำเนินงำน รอบ ๑๒ เดือน เสนอ
ผู้บริหำร (0.25 คะแนน)

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

หน้ำ ๕๘

คูม่ อื คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62

รำยละเอียดข้อมูลพืน้ ฐำน :
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชีว้ ดั
ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำร
เป็นหน่วยงำนคุณธรรม

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.

หน่วยวัด
ระดับ

๒๕๕9
-

๒๕60
5

๒๕๖1
5

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงำนส่งเสริมกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี แก้วพันนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โทร. 0 2590 1018
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล:
1.
๒.
๓.
4.

นำงกำญจนำ ฉำยคุณรัฐ
นำงสำวจตุพร เดชกล้ำ
นำงสำวเกศกนก มงคลพันธ์
นำงสำวจิตตินันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964
โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964

หน้ำ ๕๙

