คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย สานักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คำนำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน
อย่ำงเป็นระบบมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมำ โดยได้มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกระดับกระทรวง
และสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล และสอดคล้องกับมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข ได้จัดทำคู่มือรำยละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข ใช้เป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้เข้ำใจรำยละเอียดของตัวชี้วัด สำมำรถดำเนินงำน
และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ได้อ ย่ำ งถูก ต้อ ง ส่ง ผลให้ตัว ชี้วัด ตำมคำรับ รองกำรปฏิ บัติรำชกำรของสำนัก วิช ำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
มกรำคม 2563

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
กรอบประเมินผลตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกระทรวง/สำนักงำนปลัดกระทรวงและภำรกิจหลักหน่วยงำน
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมภำรกิจหลัก/แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจำ
ตำมหน้ำที่ตำมปกติ (Function Based)
1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพ
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal)
1.1.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบงำนจริยธรรมกำรวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC)
กระทรวงสำธำรณสุขเพื่อรองรับกำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST)
และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP)
1.1.3 ระดับควำมสำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพที่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ
นำไปใช้ประโยชน์
1.1.4 ระดับควำมสำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
1.1.5 ระดับควำมสำเร็จกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น
เป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมของกระทรวงสำธำรณสุข
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมสำเร็จของกำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไปใช้ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี้ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมสำเร็จกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management System : PMS)
ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
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ก

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ

ตัวชี้วัด

มิติภายนอก (น้าหนักร้อยละ ๗0)
• ประเมินประสิทธิผล ๑. 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สานักงานปลัดกระทรวงและภารกิจ
(ร้อยละ ๖0 )
หลักหน่วยงาน
๑.๑ ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมภำรกิจหลัก/แผนปฏิบตั ิรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจำตำมหน้ำที่
ตำมปกติ (Function Based)
1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพ
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal)
1.๑.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนโรงพยำบำลศูนย์เพื่อขอกำรรองรับ
กำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค
(SIDCER/FERCAP)
1.1.3 ระดับควำมสำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพที่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ
นำไปใช้ประโยชน์
1.1.4 ระดับควำมสำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์
ทำงกำรแพทย์
1.1.5 ระดับควำมสำเร็จกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น
เป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยีย่ มของกระทรวงสำธำรณสุข
• ประเมินคุณภาพ
๒. ระดับความสาเร็จของการนาผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้
(ร้อยละ ๑๐)
ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มิติภายใน (น้าหนักร้อยละ 30 )
• ประเมินประสิทธิภาพ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน
(ร้อยละ 15)
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. ระดับความสาเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management
System :PMS)ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• การพัฒนาองค์การ 5. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
(ร้อยละ 15)
6. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
น้าหนักรวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เจ้าภาพหลัก

๖0

15

กลุ่มวิชำกำร

15

กลุ่มวิชำกำร

10

กลุ่มวิชำกำร

10

กลุ่มสำนักวิจัยฯ

10

กลุ่มวิชำกำร

๑๐

กลุ่มวิชำกำร

7.5

ฝ่ำยบริหำร

7.5

ฝ่ำยบริหำร

7.5

ฝ่ำยบริหำร

7.5

กลุ่มวิชำกำร

๑๐๐
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มิติภายนอก
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มิติภายนอก


ประเมินประสิทธิผล (น้าหนักร้อยละ 60)

ตัวชีวัด ๑ ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง/ส้านักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลักหน่วยงาน
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ ๖0
ตัวชีวัด
๑.๑ ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลัก/
แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจำตำมหน้ำที่ตำมปกติ(Function Based)
1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพ
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal)
1.๑.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนโรงพยำบำลศูนย์เพื่อขอกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำน
ระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP)
1.1.3 ระดับควำมสำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพที่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ
นำไปใช้ประโยชน์
1.1.4 ระดับควำมสำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
1.1.5 ระดับควำมสำเร็จกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจยั ดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
ของกระทรวงสำธำรณสุข

น้าหนักร้อยละ
60
15
15
10
10
10
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1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพ
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal)
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 15
4. ค้ำอธิบำย :

ผลงำนวิ จั ยและนวั ตกรรมมี คุ ณภำพ หมำยถึ ง บทควำมที่ ผู้ นิ พนธ์ ส่ งมำตี พิ มพ์ ในวำรสำรวิ ชำกำร
สำธำรณสุขซึ่งมีหลำยประเภท ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review article) บทควำมพิเศษ (special
article) บทควำมฟื้ นวิ ช ำ (refresher course) รำยงำนเบื้ องต้ น (preliminary report) หรื อ รำยงำนสั งเขป (short
communication) รำยงำนผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) นวัตกรรม (innovation)รวมทั้งผลงำนวิชำกำรที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำรดีเด่น จำกกำรประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุขได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในเนื้อหำ
วิชำกำร และรูปแบบกำรนำเสนอจำกบรรณำธิกำร กองบรรณำธิกำร และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) หมำยถึง วำรสำรวิชำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขจัดทำขึ้น
โดยสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อเป็นช่องทำงสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำน
ทำงวิชำกำรของบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และเป็นสื่อกลำงเชื่อมโยงควำมรู้ด้ำนระบบสุขภำพกับภำคีองค์กร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำปีละ 6 ฉบับเป็นรำย 2 เดือนเผยแพร่ในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)
ระดับควำมส้ำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม หมำยถึง ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ที่ส่งเข้ำมำรับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข ได้รับกำรตรวจสอบให้ถูกต้องตำมรูปแบบกำรลงตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข แล้วส่งผู้เชี่ยวชำญเพื่อกลั่นกรอง ชี้แนะ ตำมรูปแบบกำรวิจัย และส่งผู้เขียนแก้ไข
ตำมคำแนะนำ มีคุณภำพจนสำมำรถลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุขได้ทันตำมกำหนดเวลำ
5. สูตรกำรค้ำนวณ : ไม่มี
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน :
กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละระดับ ดังนี้
ขั้นตอนกำรด้ำเนินงำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1
มีกำรวำงแผนกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๓
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข
2
จัด ท ำโครงกำรจั ด ท ำวำรสำรวิ ช ำกำรสำธำรณสุ ข และยื่ น ขออนุ มั ติ โครงกำรกั บ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและขออนุมัติจัดทำโครงกำรฯ
3
ดำเนินกำรตำมแผนดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
- จัดทำทะเบียนรับบทควำมใหม่ จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล และนำบทควำมที่ล งทะเบียน
แล้วมำตรวจสอบให้ถูกต้องตำมรูป แบบกำรลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข
แล้วส่งผู้เชี่ยวชำญเพื่อกลั่นกรอง ชี้แนะ ตำมรูปแบบกำรวิจัยและส่งผู้เขียนแก้ไข
ตำมคำแนะนำ
- นำบทควำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบส่ง บก. และส่ง Art ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ วิธีกำร ควำมถูกต้องตำมรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง พิสูจน์อักษร
- จัดทำข้อมูลเพื่อรวบรวมบทควำมที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปิดเล่ม เตรียมข้อมูลนำส่ง
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเข้ำระบบ Electronic Journal
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๒

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

4
5

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal)
สรุ ป จ ำนวนบทควำมผลงำนวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ส ำมำรถตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ได้ ใ น
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) จำแนกตำมหน่วยงำนและประเภทบทควำม

7. แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๑ – 31 มีนำคม 256๓)
ค่ำคะแนนที่ได้
1
2
3
4
5
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนกำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ด้ำเนินงำน
1
มีกำรวำงแผนกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๓
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข
2
จั ด ท ำโครงกำรจั ด ท ำวำรสำรวิ ช ำกำร
สำธำรณสุ ข และยื่น ขออนุมั ติโครงกำร
กั บ ปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข และขอ
อนุมัติจัดโครงกำรฯ
3
ด ำเนิ น กำรตำมแผนด ำเนิ น โครงกำร/
กิจกรรม
- จัดทำทะเบียนรับ บทควำมใหม่ จัดทำ
เป็ น แฟ้ มข้ อ มู ลและน ำบ ท ควำม ที่
ลงทะเบียนแล้วมำตรวจสอบให้ ถูกต้อง
ต ำ ม รู ป แ บ บ ก ำ ร ล ง ตี พิ ม พ์ ใ น
วำรสำรวิ ช ำกำรสำธำรณ สุ ข แล้ ว ส่ ง
ผู้ เชี่ย วชำญเพื่ อ กลั่ น กรอง ชี้ แนะ ตำม
รูปแบบกำรวิจัยและส่งผู้เขียนแก้ไขตำม
คำแนะนำ
- น ำบทควำมที่ ผ่ ำ นกำรตรวจสอบส่ ง
บก. และส่ง Art ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเนื้ อ หำ วิ ธี ก ำร ควำมถู ก ต้ อ งตำม
รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง พิสูจน์อักษร
- จัดทำข้อมูลเพื่อรวบรวมบทควำมที่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปิดเล่ม เตรียมข้อมูล
นำส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
นำเข้ำระบบ Electronic Journal

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม กำร
จั ด ท ำ ว ำ ร ส ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร
สำธำรณสุข

ค่ำคะแนนที่ได้
เท่ำกับ 1 คะแนน

- โค ร งก ำร จั ด ท ำ ว ำ ร ส ำ ร เท่ำกับ 0.5 คะแนน
วิชำกำรสำธำรณสุข
- บั นทึ ก/ห นั ง สื อ ขออนุ มั ติ เท่ำกับ 0.5 คะแนน
โครงกำรและจัดทำโครงกำร
- เอกสำร/ทะเบียนรับใหม่
บทควำมวิชำกำรและ
แฟ้มข้อมูล
- แบบประเมินบทควำมของ
ผู้เชี่ยวชำญให้ข้อเสนอแนะ

เท่ำกับ 0.25 คะแนน

- เอกสำรบทควำม ที่ส่ง บก.
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ

เท่ำกับ 0.25 คะแนน

- เอกสำร Art ที่จัดทำสำรบัญ
แล้ว

เท่ำกับ 0.25 คะแนน

เท่ำกับ 0.25 คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๓

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

4

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข
(E-journal)
สรุ ป จ ำนวนบทควำมผลงำนวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ใ น
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal)
จ ำแนกตำมหน่ ว ยงำนและประเภท
บทควำม

- วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข
เท่ำกับ 1 คะแนน
รูปเล่ม E-journal จำนวน ๓
เล่ม
5
- เอกสำรสรุปจำนวนบทควำม เท่ำกับ 1 คะแนน
ผลงำนวิ จั ย และนวั ต กรรมที่
สำมำรถตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ได้ ใ น
วำรสำร วิ ช ำกำรสำธำรณสุ ข
( E-journal) จ ำ แ น ก ต ำ ม
ห น่ ว ย ง ำ น แ ล ะ ป ร ะ เภ ท
บทควำม
7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๒ – 30 กันยำยน 256๓)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
ขั้นตอนที่ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนกำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ด้ำเนินงำน
1
มีกำรวำงแผนกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๓
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข
2
จัดทำโครงกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข และยื่นขออนุมัติโครงกำรกับ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและขออนุมัติ
จัดโครงกำรฯ
3
ด ำเนิ น กำรตำมแผนด ำเนิ น โครงกำร/
กิจกรรม
- จัด ทำทะเบี ยนรับ บทควำมใหม่ จัด ท ำ
เป็ น แฟ้ ม ข้ อ มู ล และน ำบทควำมที่ ล ง
ทะเบียนแล้วมำตรวจสอบให้ถูกต้องตำม
รูป แบบกำรลงตีพิมพ์ ในวำรสำรวิช ำกำร
สำธำรณ สุ ข แล้ ว ส่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชำญ เพื่ อ
กลั่ น กรอง ชี้ แ นะ ตำมรูป แบบกำรวิ จั ย
และส่งผู้เขียนแก้ไขตำมคำแนะนำ
- นำบทควำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบส่ง บก.
และส่ ง Art ตรวจสอบควำมถู กต้ องของ
เนื้อหำ วิธีกำร ควำมถูกต้องตำมรูป แบบ
กำรเขียนอ้ำงอิง พิสูจน์อักษร

4
ขั้นตอนที่ 4

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม กำร
จัดทำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข

5
ขั้นตอนที่ 5
ค่ำคะแนนที่ได้
เท่ำกับ 1 คะแนน

- โครงกำรจัดทำวำรสำร
วิชำกำรสำธำรณสุข
- บันทึก/หนังสือขออนุมัติ
โครงกำรและจัดทำโครงกำร

เท่ำกับ 0.5 คะแนน

- เอกสำร/ทะเบียนรับใหม่
บทควำมวิชำกำรและ
แฟ้มข้อมูล
- แบบประเมินบทควำมของ
ผู้เชี่ยวชำญให้ข้อเสนอแนะ

เท่ำกับ 0.25 คะแนน

- เอกสำรบทควำม ที่ส่ง บก.
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ

เท่ำกับ 0.25 คะแนน

เท่ำกับ 0.5 คะแนน

เท่ำกับ 0.25 คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ขั้นตอนกำร
ด้ำเนินงำน

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนนที่ได้
ประกอบกำรประเมิน
- จัดทำข้อมูลเพื่อรวบรวมบทควำมที่เสร็จ - เอกสำร Art ที่จัดทำสำรบัญ เท่ำกับ 0.25 คะแนน
เรียบร้อยแล้ว ปิดเล่ม เตรียมข้อมูลนำส่ง แล้ว
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเข้ำ
ระบบ Electronic Journal
4
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม - วำรสำรวิ ช ำกำรสำธำรณสุ ข เท่ำกับ 1 คะแนน
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข
รู ป เล่ ม E-journal จ ำนวน ๖
(E-journal)
เล่ม
5
สรุปจำนวนบทควำมผลงำนวิจัยและ
- เอกสำรสรุปจำนวนบทควำม เท่ำกับ 1 คะแนน
นวัตกรรมที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ใน ผลงำนวิ จั ย และนวั ต กรรมที่
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) สำมำรถตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ได้ ใ น
จำแนกตำมหน่วยงำนและประเภท
วำรสำร วิ ช ำกำรสำธำรณสุ ข
บทควำม
(E-journal) จ ำ แ น ก ต ำ ม
ห น่ ว ย ง ำ น แ ล ะ ป ร ะ เภ ท
บทควำม
8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จในกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มี
คุณภำพสำมำรถเผยแพร่ได้ใน
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข
(E-journal)

หน่วยวัด
ระดับ

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
25๖๐
256๑
2562
-

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
- วำรสำรวิ ช ำกำรสำธำรณสุ ข ได้ เผยแพร่ ในรู ป แบบวำรสำรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-journal) ผ่ ำนทำงเวปไซด์
https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS
- เอกสำร/ทะเบียนรับใหม่บทควำมวิชำกำรและแฟ้มข้อมูล
- จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรจัดทำทะเบียนรับบทควำมวิชำกำรใหม่ พร้อมทั้งรวบรวมและนำเข้ำเอกสำรบทควำมวิชำกำร
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนทำงเว็ปไซด์ https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS
10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงจุฬำพร กระเทศ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. 0 2590 1718-9
2. นำงสุมำลี ศักดิ์ผิวฝำด นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. 0 2590 1718-9
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๕

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

1. ตัวชี้วัดที่ 1.๑.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนโรงพยำบำลศูนย์เพื่อขอกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำน
ระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP)
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 15
4. ค้ำอธิบำย :

มำตรฐำนระดับประเทศ NECAST (National Ethic Committee Accreditation System in Thailand)
และระดับ ภูมิภ ำค (SIDCER/FERCAP: The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical
Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific
(FERCAP)) หมำยถึง ระบบกำรรับรองคุณภำพคณะกรรมกำรจริยธรรม กำรวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำร EC มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ (level)
ทั้งนี้กำรกำหนดระดับของแต่ละหน่วยงำนจะเป็นผู้ประเมินตนเองตำมแบบฟอร์มกำรประเมินตนเอง (Self assessment) ดังนี้
NECAST Level 1 : กำรรับรองมำตรฐำนสำหรับ คณะกรรมกำร EC ประจำสถำบันที่สำมำรถให้กำรพิจำรณำ
เฉพำะโครงกำรวิจัยที่มีควำมเสี่ยงไม่มำกกกว่ำควำมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน (Minimal risk research)
NECAST Level 2 : กำรรับรองมำตรฐำนสำหรับ คณะกรรมกำร EC ประจำสถำบันที่สำมำรถให้กำรพิจำรณำ
โครงกำรวิจัยที่มีควำมเสี่ยงไม่มำกกว่ำควำมเสี่ยงในชีวิตประจำวันทุกประเภท ยกเว้น งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ New Invasive
and high risk intervention, Clinical trial phase 1-3, Investigational drugs and medical device,
Clinical trial involving off-label use of drugs and medical device เป็นต้น
NECAST Level 3 : กำรรับรองมำตรฐำนสำหรับ คณะกรรมกำร EC ที่กำหนดโครงกำรวิจัยทุกประเภท
รวมถึงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรขึ้นทะเบียน อำหำร ยำ และเครื่อ งมือแพทย์ และกำรวิจัยที่อำจเกิดผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้ำง ทั้งนี้กำรตรวจประเมินรับรองคุณภำพ NECAST Level 3 จะดำเนินกำรร่วมกับองค์กรกำรตรวจประเมิน
ระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP)
กำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค(SIDCER/FERCAP)
หมำยถึง กำรดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของโรงพยำบำลศูนย์เป้ำหมำย ๕ แห่ง (รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก, รพ.สระบุรี,
รพ.อุดรธำนี, รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี, รพ.หำดใหญ่) ในกำรขอรับกำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST)
และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP) ตำมขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้ ๑. หน่วยรับกำรประเมิน จัดทำแบบประเมินตนเอง
เพื่อเลือกระดับกำรรับรองส่งให้หน่วยตรวจประเมิน ๒. หน่วยตรวจกำรประเมินพิจำรณำเกณฑ์กำรตรวจรับรอง
และแจ้งกำหนดกำรให้หน่วยรับกำรประเมิน ๓. ออกตรวจประเมินตำมวันเวลำที่กำหนด ๔. หน่วยตรวจประเมิน
ส่งสรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้หน่วยรับกำรประเมิน ๕. ประกำศผลกำรตรวจรับรอง
ระดับควำมส้ำเร็จในกำรสนับสนุนโรงพยำบำลศูนย์เพื่อขอกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำน
ระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP) หมำยถึง ควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนคณะกรรมกำร EC
ประจำโรงพยำบำลศูนย์ให้ได้รับกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และระดับ ภูมิภำค
(SIDCER/FERCAP) ตำมเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๖

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

5. สูตรกำรค้ำนวณ: ไม่มี
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน:
กำหนดเป็นระดับขั้นของควำมสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
1

2

3

4
5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- ทบทวนและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย
กระทรวงสำธำรณสุข
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพและระบบบริหำรจัดกำรงำน EC
กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2563-2564
ประสำนหน่ วยงำนตรวจประเมิ น (ส ำนั กงำนกำรวิจัยแห่ งชำติ) และหน่ ว ยรับ กำร
ประเมิน (รพ.เป้ำหมำย 5 แห่ง รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก,รพ.สระบุรี,รพ.อุดรธำนี,
รพ.พระปกเกล้ ำจัน ทบุรี,รพ.หำดใหญ่ ) เพื่ อเตรียมควำมพร้อมรองรับ กำรประเมิ น
มำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค(SIDCER/FERCAP)
- ดำเนินกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรตรวจรับรองกำรประเมินมำตรฐำน
ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรับรองคุณภำพคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ๒๕๖3
- จัดสรรงบประมำณให้รพ.เป้ำหมำย 5 แห่งตำมที่ได้รับอนุมัติ
ร่ ว มออกตรวจรั บ รองกำรประเมิ น มำตรฐำน NECAST กั บ หน่ ว ยตรวจประเมิ น
(สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ) ตำมกำหนด
- สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ
- นำเสนอผู้บริหำรรับทรำบ

7. แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563)
1
ระดับ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 2

4
-

5
ระดับ 3

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๗

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

- ทบทวนและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำร
ดำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย
กระทรวงสำธำรณสุข (๐.๕ คะแนน)
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพและระบบ
บริหำรจัดกำรงำน EC กระทรวงสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ 2563-2564 (๐.๕ คะแนน)

2

ประสำนหน่วยงำนตรวจประเมิน (สำนักงำนกำร
วิจัยแห่งชำติ:วช) และหน่วยรับกำรประเมิน (รพ.
เป้ำหมำย 5 แห่ง รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก,รพ.
สระบุรี,รพ.อุดรธำนี,รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี,รพ.
หำดใหญ่ )เพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อ มรองรั บ กำร
ประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และ
ระดับภูมิภำค(SIDCER/FERCAP) (2 คะแนน)
- ดำเนินกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเพื่อ
กำรตรวจรั บ รองกำรประเมิ น มำตรฐำนตำม
โครงกำรสนั บ สนุ น กำรตรวจรั บ รองคุ ณ ภำพ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ๒๕๖3
(1 คะแนน)
- จั ด สรรงบประมำณให้ ร พ.เป้ ำหมำย 5 แห่ ง
ตำมที่ได้รับอนุมัติ (๑ คะแนน)

3

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนนที่ได้
ประกอบกำรประเมิน
1. สรุ ป ผลกำรทบทวนและ เท่ำกับ 1 คะแนน
วิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ กำร
ดำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย
เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ กระทรวง
สำธำรณสุข
2. แผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำ
คุ ณ ภำพและระบบบริ ห ำร
จั ด กำรงำน EC กระท รวง
สำธำรณ สุ ข ปี ง บประมำณ
2563-2564
1. แบบประเมิ น ตนเองของ เท่ำกับ 2 คะแนน
รพ.ทั้ง 5 แห่ง
2. หนั งสื อจำก วช. เพื่ อกำร
ออกตรวจประเมิน
3. หนังสือประสำน/สนับสนุน
กำรสนับสนุนกำรตรวจรับรอง
คุณภำพคณะกรรมกำร EC
1. แผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำ เท่ำกับ 2 คะแนน
คุ ณ ภำพและระบบบริ ห ำร
จั ด กำรงำน EC กระท รวง
สำธำรณ สุ ข ปี ง บประมำณ
2563-2564
๒. บันทึกและโครงกำรที่ได้รับ
กำรอนุมัติ
๓.แผนกำรจัดสรรงบประมำณ
ให้รพ.เป้ำหมำย ๕ แห่ง

7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
1
ระดับ 1

2
ระดับ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 3

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๘

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

- ทบทวนและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำร
ดำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย
กระทรวงสำธำรณสุข (๐.๕ คะแนน)
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพและระบบ
บริหำรจัดกำรงำน EC กระทรวงสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ 2563-2564 (๐.๕ คะแนน)

2

ประสำนหน่วยงำนตรวจประเมิน (สำนักงำนกำร
วิจัยแห่งชำติ:วช) และหน่วยรับกำรประเมิน (รพ.
เป้ำหมำย 5 แห่ง รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก,รพ.
สระบุรี,รพ.อุดรธำนี,รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี,รพ.
หำดใหญ่ )เพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อ มรองรั บ กำร
ประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และ
ระดับภูมิภำค(SIDCER/FERCAP) (2 คะแนน)
- ดำเนินกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเพื่อ
กำรตรวจรั บ รองกำรประเมิ น มำตรฐำนตำม
โครงกำรสนั บ สนุ น กำรตรวจรั บ รองคุ ณ ภำพ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ๒๕๖3
(1 คะแนน)
- จั ดสรรงบประมำณให้ รพ.เป้ ำหมำย 5 แห่ ง
ตำมที่ได้รับอนุมัติ (๑ คะแนน)

3

4

ร่วมออกตรวจรับรองกำรประเมินมำตรฐำน
NECAST ร่วมกับหน่วยตรวจประเมิน(สำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ)ตำมกำหนด (1 คะแนน)

5

- สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ
- นำเสนอผู้บริหำรรับทรำบ

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน
1. สรุ ป ผลกำรทบทวนและ
วิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ กำร
ดำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย
เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ กระทรวง
สำธำรณสุข
2. แผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำ
คุ ณ ภำพและระบบบริ ห ำร
จั ด กำรงำน EC กระท รวง
สำธำรณ สุ ข ปี ง บประมำณ
2563-2564
1. แบบประเมิ น ตนเองของ
รพ.ทัง้ 5 แห่ง
2. หนั งสื อจำก วช. เพื่ อกำร
ออกตรวจประเมิน
3. หนังสือประสำน/สนับสนุน
กำรสนับสนุนกำรตรวจรับรอง
คุณภำพคณะกรรมกำร EC
1. แผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำ
คุ ณ ภำพและระบบบริ ห ำร
จั ด กำรงำน EC กระท รวง
สำธำรณ สุ ข ปี ง บประมำณ
2563-2564
๒. บันทึกและโครงกำรที่ได้รับ
กำรอนุมัติ
๓.แผนกำรจัดสรรงบประมำณ
ให้รพ.เป้ำหมำย ๕ แห่ง
1.หนังสือตอบรับกำรประเมิน
และกำหนดกำรออกประเมิน
2.หนังสือเชิญจำกหน่วยงำนที่
ขอรับรอง
1.สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและ
ข้อเสนอแนะ
2.หนังสือนำเสนอผู้บริหำร

ค่ำคะแนนที่ได้
เท่ำกับ 1 คะแนน

เท่ำกับ 2 คะแนน

เท่ำกับ 2 คะแนน

เท่ำกับ 1 คะแนน

เท่ำกับ 1 คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๙

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรสนั บ สนุ น
โรงพยำบำลศู นย์เพื่ อขอกำรรองรับ
กำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ
(NECAST) แ ล ะ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ ำ ค
(SIDCER/FERCAP)

ระดับ

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2561
2562
ระดับ5
(ผ่ำนกำรรับรอง
NECASTระดับ 3/
SIDCER/FERCAP
2 แห่ง)

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล ฝ่ำยสนับสนุนงำนวิจัย สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล แฟ้มสรุปรำยงำนกำรตรวจเยี่ยมรำยโรงพยำบำล 5 แห่ง (รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก
รพ.สระบุรี,รพ.อุดรธำนี, รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี, รพ.หำดใหญ่)
10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงมยุรี จงศิริ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. 08 1261 6060
2. นำงสำวดวงตะวัน ปำนมิ่ง
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
โทร. 08 3812 0728
3. นำงสำวกนิษฐำ ศรีรัตน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
โทร. 09 2465 1297

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๑๐

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ระดับควำมสำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพที่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ นำไปใช้ประโยชน์
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้้ำหนัก

: ร้อยละ ๑0

4. ค้ำอธิบำย :

ผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ หมำยถึง องค์ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล/กำรแพทย์/กำรสำธำรณสุข
ที่ผ่ำนกำรวิจัย/พัฒ นำ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review article) บทควำมพิเศษ
(special article) บทควำมฟื้นวิชำ (refresher course) รำยงำนเบื้องต้น (preliminary report) หรือรำยงำนสั งเขป
(short communication) รำยงำนผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม (innovation)
ที่รวบรวมเป็นผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพในเขตสุขภำพที่ ๑ - ๑๒
ระดับควำมส้ำ เร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ ที่ให้หน่ วยงำนต่ำง ๆ น้ำ ไปใช้ป ระโยชน์
หมำยถึง ผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ในด้ำนต่ำง ๆ ๔ ด้ำน ได้แก่ 1) เชิงเศรษฐกิจ
และเชิงพำณิช 2) เชิงวิชำกำร 3) เชิงนโยบำย 4) เชิงกำรพัฒนำสังคมและชุมชน
5. สูตรกำรค้ำนวณ : ไม่มี
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน :
กำหนดเป็น ระดับ ขั้น ของควำมสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจ ำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๑ จัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย (Routine to Research : R2R)
กระทรวงสำธำรณสุข เสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงนำม
๒
จัดประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ พร้อมชี้แจง
แนวทำงกำรดำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย (R2R) ประจำปี ๒๕๖๓
๓ จัดทำแบบจัดเก็บรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระดับเขตสุขภำพ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ในประเด็น ผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพที่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ นำไปใช้ประโยชน์
๔ จัดส่งแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระดับเขตสุขภำพ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อให้เขตสุขภำพ
๑-๑๒ จัดเก็บข้อมูลฯ
- นำข้อมูลจำกแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ มำวิเครำะห์ในภำพรวม และรำยเขตสุขภำพ
๕ สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ ที่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ นำไปใช้ประโยชน์
รอบ ๙ เดือน เสนอต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
7. แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 3 มีนำคม 2563)
ค่ำคะแนนที่ได้
1
2
3
4
5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๑๑

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรกำรพัฒ นำงำน
ประจำสู่งำนวิจัย (Routine to Research
: R2R) ก ระ ท รว งส ำธำรณ สุ ข เส น อ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขลงนำม
2 จั ด ประชุ ม สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนกำร
พัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย ปีงบประมำณ
๒๕๖๒ พร้อมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
สนับสนุนกำรพัฒ นำงำนประจำสู่งำนวิจัย
(R2R) ประจำปี ๒๕๖๓
3 จั ด ท ำ แ บ บ จั ด เก็ บ ร ำ ย งำ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนิ น งำนระดั บ เขตสุ ข ภำพ ประจ ำปี
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ๒ ๕ ๖ ๓ ใน ป ร ะ เด็ น
ผ ล งำ น วิ จั ย / R2R ด้ ำน สุ ข ภ ำพ ที่ ให้
หน่วยงำนต่ำง ๆ นำไปใช้ประโยชน์

๑๒

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมิน
ค่ำคะแนนที่ได้
- ค ำสั่ ง คณะกรรมกำรกำรพั ฒ นำงำน เท่ำกับ ๑ คะแนน
ป ระจ ำสู่ งำน วิ จั ย (R2R) กระทรวง
สำธำรณสุข
- เอกสำรสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนกำร
พั ฒ น ำ ง ำ น ป ร ะ จ ำ สู่ ง ำ น วิ จั ย
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
- รำยงำนกำรประชุมฯ
- แนวทำงกำรดำเนินงำนฯ
- แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของเขต
สุขภำพ

เท่ำกับ ๐.2๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.2๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน
เท่ำกับ ๑ คะแนน

7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
1
ระดับ 1

2
ระดับ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 3

ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1 จั ด ท ำค ำสั่ งคณะกรรมกำรกำรพั ฒ นำงำน
ประจำสู่ งำนวิจัย (Routine to Research :
R2R) ก ร ะ ท ร ว ง ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข เส น อ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงนำม
2 จัดประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำ
งำนประจำสู่งำนวิจัย ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
พร้อมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนสนับสนุน
กำรพั ฒ นำงำนประจ ำสู่ ง ำนวิ จั ย (R2R)
ประจำปี ๒๕๖๓
3 จัดทำแบบจัดเก็บรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ระดั บ เขตสุ ข ภำพ ประจ ำปี ง บประมำณ
๒๕๖๓ ในประเด็นผลงำนวิจัย/R2R
ด้ำนสุขภำพที่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ
นำไปใช้ประโยชน์

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมิน
ค่ำคะแนนที่ได้
- สำเนำคำสั่งคณะกรรมกำรกำรพัฒ นำ เท่ำกับ ๑ คะแนน
งำนประจ ำสู่ ง ำนวิ จั ย (R2R) กระทรวง
สำธำรณสุข
- เอกสำรสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนกำร
พั ฒ น ำ ง ำ น ป ร ะ จ ำ สู่ ง ำ น วิ จั ย
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
- รำยงำนกำรประชุมฯ
- แนวทำงกำรดำเนินงำนฯ
- แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของเขต
สุขภำพ

เท่ำกับ ๐.2๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.2๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน
เท่ำกับ ๑ คะแนน
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4

5

จัดส่ งแบบรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนระดับ
เขตสุ ข ภำพ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๓
เพื่อให้เขตสุขภำพ ๑-๑๒ จัดเก็บข้อมูลฯ
- น ำ ข้ อ มู ล จ ำก แ บ บ ร ำ ย งำ น ผ ล ก ำ ร
ดำเนินงำนฯ มำวิเครำะห์ในภำพรวม
และรำยเขตสุขภำพ

- ห นั งสื อ ส่ งแ บ บ ร ำ ย งำ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนิ น งำนของเขตสุ ข ภำพ ให้ ผู้ ต รวจ
รำชกำรกระทรวง เขตสุขภำพ ๑-๑๒
- เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแบบ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเขตสุขภำพ
ที่ ๑-๑๒
- ผลกำรวิเครำะห์ ภ ำพรวมและรำยเขต
สุขภำพ
สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย/R2R - สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย/
ด้ำนสุขภำพ ที่ให้ ห น่วยงำนต่ำง ๆ นำไปใช้ R2R ด้ำนสุขภำพ รอบ ๙ เดือน
ป ร ะ โย ช น์ ร อ บ ๙ เดื อ น เส น อ ต่ อ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

เท่ำกับ 0.25 คะแนน
เท่ำกับ 0.25 คะแนน
เท่ำกับ 0.5 คะแนน
เท่ำกับ 1 คะแนน

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับควำมสำเร็จผลงำน วิจัย/R2R
ด้ำนสุขภำพที่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ
นำไปใช้ประโยชน์

ระดับ

๑๓

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2561
2562
-

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนจำกเขตสุขภำพ ๑๒ เขต
2) ฝ่ำยวิชำกำร สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
3) จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรรวบรวมแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย (R2R)
จำกเขตสุขภำพทั้ง 12 เขต และเอกสำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ
10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงจุฬำพร กระเทศ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. 0 2590 1718-9
2. นำงสุมำลี ศักดิ์ผิวฝำด นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. 0 2590 1718-9
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1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ระดับควำมสำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 10
4. ค้ำอธิบำย :
กำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำ หมำยถึง กำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์
ในประเด็นกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติของพื้นที่ ทำให้มีองค์ควำมรู้เกิดจำกกำรปฏิบัติ เนื่องจำกยังไม่มีงำนวิจัย
ที่เป็นกำรศึกษำทดลองอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องจัดกำร
ควำมรู้กัญชำทำงกำรแพทย์ โดยกำรรวบรวมข้อมูลทั้งจำกเอกสำรและจำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบำย
และระดับผู้ปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่ เพื่อสังเครำะห์เป็นเอกสำรสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้กัญชำกับกำรใช้ประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ ปี 2563 รวมทั้งมีกำรจัดทำบทสรุปเสนอผู้บริหำร และกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ
กัญชำ หมำยถึง พืชในวงศ์ Cannabidaceae มี 3 สำยพันธุ์ที่พบบ่อยคือ Cannabis sativa,
Cannabis indica และ Cannabis rudealis สำหรับสำยพันธุ์ที่พบมำกในประเทศเทศไทยจะเป็นสำยพันธุ์ Cannabis sativa
ซึ่งสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในลักษณะอำกำศแบบร้อนชื้น จำกกำรศึกษำพบว่ำสำรสกัด CBD ที่พบในกัญชำมีสรรพคุณ
ช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยได้หลำยอำกำร แต่กำรนำกัญชำมำใช้ในทำงกำรแพทย์จำเป็นต้องอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจ
ของแพทย์เฉพำะรำย เนื่องจำกเหตุผลและแนวทำงในกำรรักษำผู้ป่วยแต่ละรำยแตกต่ำงกัน ผลกระทบและผลข้ำงเคียง
ที่เกิดจำกกำรใช้กัญชำของแต่ละคนก็ต่ำงกัน
กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ หมำยถึง กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข
มีนโยบำยให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรใช้กัญชำได้อย่ำงปลอดภัย โดยกรมกำรแพทย์ได้ประกำศ 4 โรคหลักที่มีข้อบ่งชี้
ในกำรใช้สำรสกัดจำกกัญชำทำงกำรแพทย์ แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกได้ประกำศ 16 ตำรับยำแผนไทย
ที่ผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยสำมำรถสั่งจ่ำยได้ ซึ่งโรงพยำบำลที่สำมำรถให้บริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์ได้
โดยผู้ประกอบวิชำชีพต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่กรมกำรแพทย์หรือกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกกำหนด
ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกำศวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 มำตรำ 26/2
เรื่องกำรส่งเสริมใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร กำรแพทย์ กำรรักษำผู้ป่วย
หรือกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ
ระดับ ควำมส้ำ เร็จ กำรจัด กำรควำมรู้ก ำรใช้กัญ ชำเพื่อ ประโยชน์ท ำงกำรแพทย์ หมำยถึง
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขดำเนินกำรศึกษำประเด็นควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ตำมนโยบำย 2) กำรรวบรวมควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ในทำงวิชำกำรและปฏิบัติกำร
3) กำรวิเครำะห์ควำมรู้กำรใช้กัญชำทำงกำรปฏิบัติ 4) กำรประมวลควำมรู้กำรใช้กัญชำทำงกำรปฏิบัติ 5) กำรสังเครำะห์
ควำมรู้กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์จำกกำรปฏิบัติ 6) กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรนำกำรใช้กัญชำทำงกำรปฏิบัติ
นำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ 7) กำรนำควำมรู้ที่เกิดขึ้นนำเสนอผู้บริหำรให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงำน โดยให้สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเผยแพร่ควำมรู้ให้สืบค้นทำงสื่อออนไลน์
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คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

5. สูตรกำรค้ำนวณ : ไม่มี
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน :
กำหนดเป็นระดับ ขั้นของควำมสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำ
จำกควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1 สำนักวิชำกำรสำธำรณสุขดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
ประจำปี 2563 โดย
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
2. ประชุมคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
3. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
2
จัดทำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
3 ประสำนงำนกับพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อชี้แจงโครงกำรและแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้
กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ โดย
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 4 ภำคๆ ละ 1 พื้นที่
2. สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำเสนอหัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
4 จัดทำเอกสำรสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ปี 2563
5 จัดทำบทสรุปผู้บริหำรผลกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ปี 2563
เสนอผู้บริหำรทรำบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่อออนไลน์
7. แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 5 เดือน และ รอบ 9 เดือน ดังนี้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 – 31 มีนำคม 2563)
ค่ำคะแนนที่ได้
1
2
3
4
5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ
1

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร
ค่ำคะแนนที่ได้
ประเมิน
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุขดำเนินกำร
- คำสั่งคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้
เท่ำกับ 1.0 คะแนน
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ ปี 2563
ทำงกำรแพทย์ ประจำปี 2563 โดย
1. มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนจั ด กำร - รำยงำนกำรประชุม
ควำมรู้ก ำรใช้กั ญ ชำเพื่ อประโยชน์ ท ำง - (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้
กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
กำรแพทย์
เกณฑ์กำรให้คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๑๕

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

2. ประชุมคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้กำร

ใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
3. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์
2 จัดทำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำร
- แผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้กำร เท่ำกับ 2.0 คะแนน
ใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ปี 2563
กำรแพทย์
3 ประสำนงำนกับพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อชี้แจง - แผนปฏิบัติกำรฯ
เท่ำกับ 2.0 คะแนน
โครงกำรและแผนปฏิ บั ติ ก ำรโครงกำร - หนังสือแจ้งพื้นที่
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ - สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำฯ
ทำงกำรแพทย์ โดย
1. ลงพื้น ที่เก็บ ข้อมูล โดยกำรคัดเลื อก
กลุ่มเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 4 ภำคๆ ละ 1
พื้นที่
2. สรุ ป รำยงำนผลกำรศึ ก ษำเสนอ
หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
1
ระดับ 1

ระดับ
1

2
ระดับ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 3

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร
ประเมิน
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุขดำเนินกำร
- คำสั่งคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้
กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อ
กำรแพทย์ ปี 2563
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ประจำปี
- รำยงำนกำรประชุม
2563 โดย
1. มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนจั ด กำร - (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรโครงกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญ ชำเพื่อประโยชน์ ทำง จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์
กำรแพทย์
2. ประชุมคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้กำร
ใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ค่ำคะแนนที่ได้
เท่ำกับ 1.0 คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๑๖

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

3. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำร

2

3

4

5

ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์
จัดทำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์
ประสำนงำนกับพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อชี้แจง
โครงกำรและแผนปฏิ บั ติ กำรโครงกำร
จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้ ก ำ ร ใช้ กั ญ ช ำ เพื่ อ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ โดย
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยกำรคัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 4 ภำคๆ ละ
1 พื้นที่
2. สรุ ป รำยงำนผลกำรศึ ก ษำเสนอ
หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
จัดทำเอกสำรสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้
กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ปี 2563
จัดทำบทสรุปผู้บริหำรผลกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ ปี 2563 เสนอผู้บริหำร
ทรำบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่อ
ออนไลน์

- แผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้
กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ปี 2563

เท่ำกับ 1.0 คะแนน

- แผนปฏิบัติกำรฯ
- หนังสือแจ้งพื้นที่
- สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำฯ

เท่ำกับ 1.0 คะแนน

เอกสำรสรุปผลกำรจัดกำร
เท่ำกับ 1.0 คะแนน
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์
- เอกสำรรำยงำนสรุปผลโครงกำร เท่ำกับ 1.0 คะแนน
- เอกสำรในรูปแบบไฟล์ให้ดำวน์
โหลดทำงออนไลน์ ที่
- www.shi.or.th
- www.naph.or.th

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ชื่อตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จในกำร
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์
ประจำปี 2563 ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ระดับ

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2561
2562
-

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๑๗

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
9.1 เอกสำรนโยบำย / วิชำกำร/รำยงำนผลกำรศึกษำและดำเนินงำนต่ำง ๆ
- เอกสำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสำธำรณสุข
- เอกสำรวิชำกำรจำกสถำบันและหน่วยงำนที่มีกำรรวบรวมและศึกษำ
- จัดกระบวนกำรเพื่อจัดกำรควำมรู้กับพื้นที่เป้ำหมำยที่คัดเลือกตำมเกณฑ์ 4 ภำคๆ ละ 1 พื้นที่
9.2 กลุ่มวิจัยสำนักวิจัยสังคมและสุขภำพ สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
- แบบสัมภำษณ์บุคคลและแบบสัมภำษณ์กลุ่ม (Focus group)
- จัดเก็บเอกสำรในคลังข้อมูลไว้ให้สืบค้นและเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์
10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำยวิรุฬ ลิ้มสวำท
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
โทร. 0 2590 1352
2. นำงสำวปำรณัฐ สุขสุทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร โทร. 0 2590 1498
3. นำงบุษบงก์ วิเศษพลชัย พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โทร. 0 2590 2346

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๑๘

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ระดับควำมสำเร็จกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
ของกระทรวงสำธำรณสุข
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 10
4. ค้ำอธิบำย :

ผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น หมำยถึง บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย โปสเตอร์ และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่เรียบเรียงขึ้นอย่ำงเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหำสำระทำงวิชำกำร ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย มีแนวคิด
และกำรนำเสนอที่ชัดเจน เป็นผลงำนที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือเสริมสร้ำงควำมรู้
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข ซึ่งเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรประกวดคัดเลื อกในงำนประชุม
วิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
ผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น ที่ผ่ำนกำรประกวดคัดเลือกในงำน
ประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ แล้วนำมำคัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวง
สำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒
ระดั บควำมส้ ำเร็ จกำรคั ดเลื อกผลงำนวิ ชำกำร/วิ จั ยดี เด่ นเป็ นผลงำนวิ ชำกำรยอดเยี่ยมของ
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง กำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนวิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
ดำเนินกำร โดยกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ทำงด้ำนเนื้อหำ วิชำกำรจำกต้นฉบับของผลงำนวิชำกำรดีเด่น
ส่งผู้เชี่ยวชำญ/ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัย
ดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ ได้ผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
5. สูตรกำรค้ำนวณ : ไม่มี
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน :
กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละระดับ ดังนี้
ขั้นตอนกำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ด้ำเนินงำน
1
- จัดทำทะเบียนผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒
- ส่งหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดของบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่นประจำปี
๒๕๖๒ เพื่อเตรียมต้นฉบับในกำรลงตีพิมพ์เผยแพร่และเตรียมควำมพร้อมในกำรคัดเลือกผลงำน
วิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
- จัดกลุ่มผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น จำแนกตำมประเภทงำนวิจัย
2
- จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำร
ยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ และขออนุมัติโครงกำรฯ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข
ปี ๒๕๖๒
3
จัดทำแนวทำงเกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำรประกอบกำรจัดประกวดผลงำนฯ รวมทั้งกำหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิพำกษ์ผลงำน และวิทยำกร

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๑๙

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
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4
5

๒๐

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ รูปแบบประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยกำรนำเสนอ
ผลงำน และกำรประกวดผลงำน
ประเมินผล และสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำร
ยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๒

7. แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้
๗.๑) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๑ – 31 มีนำคม 256๒)
1
ขั้นตอนที่ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอน
กำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ด้ำเนินงำน
1
- จัดทำทะเบียนผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผลงำน
วิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒
- ส่งหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดของ
บุคลำกรที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมต้นฉบับในกำรลง
ตีพิมพ์เผยแพร่และเตรียมควำมพร้อมในกำร
คัดเลือกผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
- จัดกลุ่มผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น จำแนกตำม
ประเภทงำนวิจัย
2
จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อคัดเลือก
ผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอด
เยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ และขอ
อนุมัติโครงกำรฯ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำน
วิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒
3
จัดทำแนวทำงเกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำร
ประกอบกำรจัดประกวดผลงำนฯ รวมทั้งกำหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิพำกษ์ผลงำน และวิทยำกร

4
-

5
ขั้นตอนที่ ๓

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน

ค่ำคะแนนที่ได้

- ทะเบียนผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำร
ดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข
ปี ๒๕๖๒
- หนังสือถึงหัวหน้ำ
หน่วยงำนต้นสังกัดของ
บุคลำกรที่ได้รับรำงวัล
ผลงำนวิชำกำรดีเด่นฯ
- เอกสำรจำแนกกลุ่มผลงำน
วิชำกำร/วิจัยดีเด่น
- เอกสำรโครงกำร/กิจกรรม
- บันทึก/หนังสือขออนุมัติ
โครงกำร
- สำเนำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ

เท่ำกับ ๐.๒๕ คะแนน

- คู่มือเกณฑ์กำรให้คะแนน
- เอกสำรประกอบกำรจัด
ประกวดฯ

เท่ำกับ 0.5 คะแนน
เท่ำกับ 0.5 คะแนน

เท่ำกับ ๐.๒๕ คะแนน

เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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๒๑

๗.๒) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๑ – 30 กันยำยน 256๒)
1
ขั้นตอนที่ ๑

2
ขั้นตอนที่ ๒

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอน
กำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ด้ำเนินงำน
1
- จัดทำทะเบียนผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผลงำน
วิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒
- ส่งหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดของ
บุคลำกรที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมต้นฉบับในกำรลง
ตีพิมพ์เผยแพร่และเตรียมควำมพร้อมในกำร
คัดเลือกผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
- จัดกลุ่มผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น จำแนกตำม
ประเภทงำนวิจัย
2
จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อคัดเลือก
ผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอด
เยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ และขอ
อนุมัติโครงกำรฯ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำน
วิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒
3
จัดทำแนวทำงเกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำร
ประกอบกำรจัดประกวดผลงำนฯ รวมทั้งกำหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิพำกษ์ผลงำน และวิทยำกร
๔
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อคัดเลือกผลงำน
วิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ รูปแบบ
ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยกำร
นำเสนอผลงำน และกำรประกวดผลงำน
๕ - ประเมินผล และสรุปผลกำรดำเนินงำนกำร
คัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำน
วิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี
๒๕๖๒

4
ขั้นตอนที่ ๔

5
ขั้นตอนที่ ๕

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน

ค่ำคะแนนที่ได้

- ทะเบียนผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำร
ดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข
ปี ๒๕๖๒
- หนังสือถึงหัวหน้ำ
หน่วยงำนต้นสังกัดของ
บุคลำกรที่ได้รับรำงวัล
ผลงำนวิชำกำรดีเด่นฯ
- เอกสำรจำแนกกลุ่มผลงำน
วิชำกำร/วิจัยดีเด่น
- เอกสำรโครงกำร/กิจกรรม
- บันทึก/หนังสือขออนุมัติ
โครงกำร
- สำเนำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ

เท่ำกับ ๐.๒๕ คะแนน

- คู่มือเกณฑ์กำรให้คะแนน
- เอกสำรประกอบกำรจัด
ประกวดฯ
- สำเนำเอกสำรกำรจัด
ประชุม

เท่ำกับ 0.5 คะแนน
เท่ำกับ 0.5 คะแนน

เท่ำกับ ๐.๒๕ คะแนน

เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน

เท่ำกับ ๑ คะแนน

- รำยงำนกำรประเมินผล
เท่ำกับ 0.5 คะแนน
- สรุปผลกำรดำเนินกำรงำน เท่ำกับ 0.5 คะแนน
คัดเลือกฯ

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
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8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จกำรคัดเลือกผลงำน
วิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำร
ยอดเยี่ยม ของกระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยวัด
ระดับ

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
25๖๐
256๑
256๒
-

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
- เอกสำร/หลักฐำน บทควำมผลงำนวิชำกำร/วิจัย จำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำรดีเด่น
กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
- จัดเก็บ ข้อมูลด้วยวิธีกำรจัดทำเอกสำรทะเบียนผลงำนวิชำกำรดีเด่นฯ ปี 2562 พร้อมทั้งรวบรวมเอกสำร
ต้นฉบับจำกผู้ได้รับคัดเลือกผลงำนวิชำกำรดีเด่นฯ ปี 2562 และจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนคัดเลือกฯ
เป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมของกระทรวงสำธำรณสุข
10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงจุฬำพร กระเทศ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. 0 2590 1718-9
2. นำงสุมำลี ศักดิ์ผิวฝำด นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. 0 2590 1718-9
3. นำงมยุรี จงศิริ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. 08 1261 6060

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๒๒
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 การประเมินคุณภาพ (น้าหนักร้อยละ 10)
1. ตัวชีวัดที่ 2 ระดับควำมสำเร็จของกำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก : ร้อยละ 10
4. ค้าอธิบาย :
ผลการส้ ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ หมำยถึ ง ผลจำกกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำร/คุณภำพกิจกรรม/คุณภำพผลงำนตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำน ส่วนกลำงใน
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สำมำรถส่งมอบบริกำรที่ดีให้กับผู้รับบริกำร
การน้าผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน หมำยถึง หน่วยงำน
ส่วนกลำงในสั งกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ขนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ ในปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 ไปใช้ ในกำรพั ฒนำหน่ วยงำนในปี งบประมำณ พ.ศ.2563 ให้ มี ประสิ ทธิ ภำพตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ผู้รับบริกำร จำนวน 2 กระบวนงำน โดยพิจำรณำเลือกกระบวนงำนที่มีผลควำมพึงพอใจต่ำสุดนำไปพัฒนำเป็นอันดับแรก
สำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้เลือกกระบวนงำนตำมพันธกิจหลัก
ของหน่วยงำน จำนวน 2 กระบวนงำน นำไปพัฒนำ กรณีมีผลสำรวจควำมพึงพอใจเพียงกระบวนงำนเดียวให้เลือกกระบวนงำน
ตำมพันธกิจหลักเพิ่มเติมอีก 1 กระบวนงำน
ระดั บความส้ าเร็ จของการน้ าผลการส้ ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การไปใช้ ในการพั ฒนา
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมำยถึง ระดับ
ควำมสำเร็จของหน่วยงำนส่วนกลำง สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข นำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในกระบวนงำนที่นำไปพัฒนำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อทรำบถึงร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ
ที่เพิ่มขึ้น หลังจำกหน่วยงำนได้ดำเนินกำรพัฒนำกระบวนงำนนั้นๆ แล้ว
หมำยเหตุ : 1) หน่วยงำนเป็นผู้สำรวจ โดยให้หน่วยงำนประสำนผู้รับบริกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ online ให้ครบถ้วน
2) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วิเครำะห์และประมวลผลสำรวจรำยหน่วยงำน
5. สูตรการค้านวณ: ไม่มี
6. เกณฑ์การให้คะแนน:
ก ำหนดเป็ นระดั บขั้ นของควำมส ำเร็ จเชิ ง (Hybrid) แบ่ งเกณฑ์ กำรให้ คะแนนเป็ น ๕ ระดั บ พิ จำรณำจำกควำมก้ ำวหน้ ำ
ของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 - หน่วยงำนแต่งตั้งคณะทำงำน/มอบหมำยผู้รับผิดชอบดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของ
หน่วยงำน
- หน่วยงำนนำผลกำรสำรวจและข้อเสนอแนะจำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีผลสำรวจควำมพึงพอใจฯ ให้วิเครำะห์กระบวนงำนจำกพันธกิจหลักของ
หน่วยงำนมำวิเครำะห์เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
2 - นำผลกำรวิเครำะห์ในขั้นตอนที่ 1 มำจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้ บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของ
หน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กำหนดรำยละเอียดระยะเวลำของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำร
พัฒนำคุณภำพฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2563) และส่งแผนปฏิบัติกำรฯให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยใน
วันที่ 15 ธันวำคม 2562
3 - ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 16 มีนำคม 2563
4 - หน่วยงำนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 3 กรกฎำคม 2563
- หน่ วยงำนด ำเนิ นกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รั บบริ กำรต่ อคุ ณภำพกำรให้ บริ กำร/กิ จกรรม/ผลงำน
ในกระบวนงำนที่หน่วยงำนนำไปพัฒนำฯ ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม - เดือนสิงหำคม ผ่ำนระบบ online ที่กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร จัดทำให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของกระบวนงำนที่เลือกจำก
รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- หน่วยงำนติดตำมให้ผู้รับบริกำรตอบแบบสอบถำมให้ครบถ้วนตำมจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
กำหนดให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 21 สิงหำคม 2563 และแจ้งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรทรำบ เพื่อดำเนินกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลกำรสำรวจต่อไป
5 ผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ส้าหรับหน่วยงานที่มีผลส้ารวจความพึงพอใจฯ ปีที่ผ่านมา
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ ที่เพิ่มขึ้น
0.1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

0.2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

คะแนน
0.3
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

0.4
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

0.5
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

0.4
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

0.5
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ ที่เพิ่มขึ้น
0.1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

0.2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

คะแนน
0.3
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ค้านวณคะแนนภาพรวมโดยน้าคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2

- ส้าหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการส้ารวจความพึงพอใจฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้ผล
การส้ารวจความพึงพอใจฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ
0.1
ร้อยละ 65

0.2
ร้อยละ 70

คะแนน
0.3
ร้อยละ 75

0.4
ร้อยละ 80

0.5
ร้อยละ 85

0.4
ร้อยละ 80

0.5
ร้อยละ 85

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ
0.1
ร้อยละ 65

0.2
ร้อยละ 70

คะแนน
0.3
ร้อยละ 75

ค้านวณคะแนนภาพรวมโดยน้าคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2
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7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563)
1
ระดับ 1
ระดับ
1

2

3

2
-

ค่าคะแนนที่ได้
3
ระดับ 2

4
-

5
ระดับ 3

เอกสาร/หลักฐานประกอบ ค่าคะแนน
การประเมิน
ที่ได้
- หน่ วยงำนแต่ งตั้ งคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้ รั บผิ ดชอบ - ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะท ำงำนฯ /
1
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของ รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำฯ
หน่วยงำน (0.5 คะแนน)
- หน่วยงำนนำผลกำรสำรวจและข้อเสนอแนะจำกกำรสำรวจ - รำยงำนกำรประชุมฯ (กำรวิเครำะห์
ควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ กำรฯ ประจ ำปี งบประมำณ ผลส ำรวจฯ /กำรวิ เค รำะห์
พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีผลสำรวจควำมพึงพอใจฯ กระบวนงำนของหน่วยงำน)
ให้ วิ เครำะห์ กระบวนงำนจำกพั นธกิ จหลั กของหน่ วยงำน
มำวิเครำะห์ เพื่ อนำไปจัดท ำแผนปฏิบั ติกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้ บริ กำร/กิ จกรรม/ผลงำนของหน่ วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.5 คะแนน)
- นำผลกำรวิเครำะห์ในขั้นตอนที่ 1 มำจัดทำแผนปฏิบัติกำร - แผนปฏิ บั ติ กำรพั ฒนำคุ ณภำพ
2
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน กำรให้บริกำรฯ
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 (ก ำหนดรำยละเอี ยด
ระยะเวลำของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพฯ
ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2563) และส่งแผนปฏิบัติกำรฯ
ให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2562
(2 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด หักวันละ 0.1 คะแนน)
- ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/ - เอกสำรกำรท ำกิ จกรรมตำม
2
กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน (1 คะแนน)
แผนปฏิ บั ติ กำรฯ (เช่ น ภำพถ่ ำย
รำยงำนกำรดำเนินงำนฯ)
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน ส่งให้ - รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำน
กลุ่ มพั ฒนำระบบบริ หำร ภำยในวั นที่ 16 มี นำคม 2563 ตำมแผนปฏิบั ติกำรพั ฒนำคุณภำพ
(1 คะแนน)(หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด หักวันละ 0.1 คะแนน) กำรให้บริกำรฯ
เกณฑ์การให้คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๒๕

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

7.2)

กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
1
ระดับ 1

ระดับ
1

2

3

2
ระดับ 2

ค่าคะแนนที่ได้
3
ระดับ 3

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

เอกสาร/หลักฐานประกอบ ค่าคะแนน
การประเมิน
ที่ได้
- หน่ วยงำนแต่ งตั้ งคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้ รั บผิ ดชอบ - ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะท ำงำนฯ /
1
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของ รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำฯ
หน่วยงำน (0.5 คะแนน)
- หน่ วยงำนน ำผลกำรส ำรวจและข้อเสนอแนะจำกกำรส ำรวจ - รำยงำนกำรประชุมฯ (กำรวิเครำะห์
ควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ กำรฯ ประจ ำปี งบประมำณ ผลสำรวจฯ)
พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีผลสำรวจควำมพึงพอใจฯ
ให้ วิ เครำะห์ กระบวนงำนจำกพั นธกิ จหลั กของหน่ วยงำน
มำวิ เครำะห์ เพื่ อน ำไปจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรพั ฒนำคุ ณภำพ
กำรให้ บริ กำร/กิ จกรรม/ผลงำนของหน่ วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.5 คะแนน)
- นำผลกำรวิเครำะห์ในขั้นตอนที่ 1 มำจัดทำแผนปฏิบัติกำร - แผนปฏิ บั ติ กำรพั ฒนำคุ ณภำพ
1
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน กำรให้บริกำรฯ
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 (ก ำหนดรำยละเอี ยด
ระยะเวลำของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพฯ
ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2563) และส่งแผนปฏิบัติกำรฯ
ให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2562
(1 คะแนน)(หากส่ งล่ าช้ ากว่ าก้ าหนด หั กวั น ละ 0.1
คะแนน)
- ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/ - เอกสำรกำรท ำกิ จกรรมตำม
1
กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน (0.5 คะแนน)
แผนปฏิ บั ติ กำรฯ (เช่ น ภำพถ่ ำย
รำยงำนกำรดำเนินงำนฯ)
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน ส่งให้ - ร ำย งำ น ค ว ำ ม ก้ ำว ห น้ ำ
กลุ่ มพั ฒนำระบบบริ หำร ภำยในวั นที่ 16 มี นำคม 2563 กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
(0.5 คะแนน)(หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด หักวันละ 0.1 คะแนน) พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรฯ
เกณฑ์การให้คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๒๖

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

4

- หน่วยงำนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่
3 กรกฎำคม 2563 (0.5 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด
หักวันละ 0.1 คะแนน)

5

- หน่วยงำนดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
คุ ณภำพกำรให้ บริ กำร/กิ จกรรม/ผลงำน ในกระบวนงำนที่
หน่วยงำนนำไปพัฒนำฯ ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม - เดือนสิงหำคม
ผ่ ำนระบบ online ที่ กลุ่ มพั ฒนำระบบบริ หำร จั ดท ำให้ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ของกระบวนงำนที่เลือกจำกรำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้ รั บบริ กำรฯ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.25
คะแนน)
- หน่วยงำนติดตำมให้ผู้รับบริกำรตอบแบบสอบถำมให้ครบถ้วน
ตำมจ ำนวนกลุ่ มตั วอย่ ำงที่ กลุ่ มพั ฒนำระบบบริ หำรก ำหนด
ให้ แล้ วเสร็ จ ภำยในวั นที่ 21 สิ งหำคม 2563 และแจ้ งให้
กลุ่ มพั ฒนำระบบบริ หำรทรำบ เพื่ อด ำเนิ นกำรวิเครำะห์ และ
ประมวลผลกำรสำรวจต่อไป (0.25 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่า
ก้าหนด หักวันละ 0.1 คะแนน)
ผลการส้ ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การฯ ประจ้ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ส้าหรับหน่วยงานทีม่ ีผลส้ารวจความพึงพอใจฯ ปีที่ผ่านมา
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจฯที่เพิ่มขึ้น (0.5 คะแนน)
0.1
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ1

คะแนน
0.2
0.3
0.4
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ2 ร้อยละ3 ร้อยละ4

เอกสาร/หลักฐานประกอบ ค่าคะแนน
การประเมิน
ที่ได้
- รำยงำนสรุ ปผลกำรด ำเนิ นงำน
1
ตำมแผนฯ โดยรำยละเอี ยดระบุ
ผลลั พธ์ เมื่ อสิ้ นสุ ดแผน ผลลั พธ์
ที่ คำดหวั งให้ เกิ ดขึ้ นในอนำคต
ข้ อเสนอแนะ และเอกสำรกำรท ำ
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (เช่น
ภำพถ่ำย รำยงำนผลกำรดำเนินงำน)
- หนังสือบันทึกส่งขอควำมร่วมมือ
ให้ ผู้ รั บบริ กำรตอบแบบส ำรวจ
ควำมพึงพอใจฯ

- หนั งสื อบั นทึ กแจ้ งข้ อมู ลเพื่ อให้
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรวิเครำะห์ผล
กำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อไป

ผลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของ
ผู้รับบริกำรฯ

1

0.5
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ5

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจฯที่เพิ่มขึ้น (0.5 คะแนน)

คะแนน
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ1 ร้อยละ2 ร้อยละ3 ร้อยละ4 ร้อยละ5
ค้านวณคะแนนภาพรวมโดยน้าคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนน
ที่ได้จากกระบวนงานที่ 2

- ส้ าหรั บหน่ วยงานที่ ไม่ มีผลการส้ารวจความพึ งพอใจฯ
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๒๗

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้ผลการส้ารวจ
ความพึ งพอใจฯ ประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ (0.5 คะแนน)
0.1
ร้อยละ
65

0.2
ร้อยละ
70

คะแนน
0.3
ร้อยละ
75

0.4
ร้อยละ
80

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
การประเมิน

ค่าคะแนน
ที่ได้

0.5
ร้อยละ
85

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ (0.5 คะแนน)
คะแนน

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
65
70
75
80
85
ค้านวณคะแนนภาพรวมโดยน้าคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนน
ที่ได้จากกระบวนงานที่ 2

8. รายละเอียดข้อมูลพืนฐาน:
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด

หน่วยวัด

ระดั บควำมส ำเร็ จของกำรน ำผลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของ
ผู้รับบริกำรไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ระดับ

ผลการด้าเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
-

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล : 1. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯต่อ หน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. ข้อมูลกำรพัฒ นำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน ตำมผลกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจของหน่วยงำน (ส่วนกลำง) ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เอกสำรหลักฐำนกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร /กิจกรรม /
ผลงำนของหน่วยงำน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงพัชรวรรณ แก้วศรีงำม
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โทร. 0 2590 1706
2. นำงสำวจำมจุรี เพียรทำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. 0 2590 1706

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๒๘

มิติภายใน

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63



มิติภายใน

การประเมินประสิทธิภาพ (น้าหนักร้อยละ 15)

1. ตัวชีวัดที่ 3 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี้ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2. หน่วยวัด : ร้อยละ
3. น้าหนัก : ร้อยละ 7.5
4. ค้าอธิบาย :

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่า ยในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง กำรที่หน่วยงำน
สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรประกอบด้วย งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
ภำพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 (หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีหรือได้รับจั ดสรรงบประมำณเพิ่มเติม จะนำยอดงบประมำณ
ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว มำเป็นฐำนในกำรคำนวณ).เพื่อประเมินผลควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำน
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของรัฐบำลตำมที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยรวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.
GFMIS.ทีก่ องบริหำรกำรคลังยืนยันอย่ำงเป็นทำงกำรมำเป็นฐำนข้อมูลกำรประเมินผล
การก่อหนีผูกพัน หมายถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ดำเนินกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง
และได้ดำเนินกำรจัดทำ PO ในระบบ GFMIS
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง กำรมีควำมพร้อมมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
และกำรเบิกจ่ำยตำมแผนรวมทั้งมีกระบวนกำรเร่งรัด ติดตำม แก้ปัญหำ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนีผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน ในสังกัดส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง กำรที่หน่วยงำนสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรรประกอบด้วย งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น รวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS
ภำพรวมในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับทั้งหมด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
5. สูตรการค้านวณ :
5.1) รอบ 6 เดือน
เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่หน่วยงำนเบิกจ่ำยและก่อหนี้ผกู พัน ในรอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)

X 100

วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยทีห่ น่วยงำนได้รับทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
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5.2) รอบ 12 เดือน
เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่หน่วยงำนเบิกจ่ำยและก่อหนี้ผกู พัน ในรอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)

X 100

วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยทีห่ น่วยงำนได้รับทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

6. เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อยละ 92
2
ร้อยละ 94
3
ร้อยละ 96
4
ร้อยละ 98
5
ร้อยละ 100
หมายเหตุ : เกณฑ์กำรให้คะแนน ให้เป็นไปตำมมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ตำมมติคณะรัฐมนตรีกำหนด)
7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 –31 มีนำคม 2563)
ค่าคะแนนที่ได้
1
2
3
4
5
46
48
50
52
54
7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
ค่าคะแนนที่ได้
1
2
3
4
5
92
94
96
98
100
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8. รายละเอียดข้อมูลพืนฐาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด

หน่วยวัด

ร้อ ยละกำรเบิ ก จ่ำ ยงบประมำณและ
ก่อ หนี้ ผู ก พั น ภำพรวมของหน่ ว ยงำน
ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
สำธำรณ สุ ข ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2563

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
-

9. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ำยบริหำร สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
ผู้ก้ากับดูแลตัวชีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงจุฬำพร กระเทศ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑718
2. นำงสำวปรำณี อยู่ยิ้ม
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑704
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1. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมสำเร็จกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management System : PMS)
ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 7.5
4. ค้ำอธิบำย :
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management System : PMS) หมำยถึง กระบวนกำร
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำย
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร หน่วยงำนและบุคคลเข้ำด้วยกัน โดยผ่ำนกระบวนกำรกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน กำร
พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยที่กำหนด และมีกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำตอบแทนควำมดีควำมชอบของผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงกำหนดมำตรฐำนกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำร ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำรบริหำรส่วนกลำง) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรกำกับและติดตำมระบบ
บริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนในสังกัดส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง หน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร จำนวน
24 หน่วยงำน
ระดับควำมส้ำเร็จกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management System: PMS)
หมำยถึง ทุ กหน่ว ยงำนในสั งกัดส ำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุข มีระบบกำรบริห ำรผลกำรปฏิบั ติรำชกำร
ที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรฐำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำรบริหำรส่วนกลำง) โดยดำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่กำหนด
5. สูตรกำรค้ำนวณ : ไม่มี
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ก ำหนดเป็ นระดั บขั้ นของควำมส ำเร็ จเชิ ง (Hybrid) แบ่ งเกณฑ์ กำรให้ คะแนนเป็ น ๕ ระดั บ พิ จำรณำจำกควำมก้ ำวหน้ ำ
ของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
๑

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ต้นรอบกำรประเมิน
- 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 เกิ ด
ควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้
- หน่ ว ยงำนมี ก ำรชี้ แ จง/ท ำควำมเข้ ำใจมำตรฐำนกำรบริ ห ำรผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรเกี่ ย วกั บ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำร ในสังกัดสำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำรบริหำรส่วนกลำง) ให้ กับบุคลำกร
ในสังกัดรับทรำบโดยทั่วกัน
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ระดับ
๒

๓

๔

๕

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนถึงระดับบุคคล โดยต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่ ำ งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำและผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำในกำรก ำหนดตั ว ชี้ วั ด เป้ ำ หมำย เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลกำรปฏิบัติงำนที่สนองตอบต่อเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร โดยให้มีกำรลงนำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นลำยลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่ำย
ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562
- ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินของหน่วยงำน นำตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระดับควำมสำเร็จของงำนที่
กำหนดร่วมกันตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และพฤติกรรมที่คำดหวัง มำลงนำมรับทรำบ
ร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดย
รอบแรก (1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563) ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562
รอบสอง (1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2563) ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
หมำยเหตุ
1. กรณี มี ตั ว ชี้ วั ด เป้ ำหมำยและระดั บ ควำมส ำเร็จ ของงำน เป็ น กำรตกลงด ำเนิ น กำรทั้ งปี
ให้จัดทำข้อตกลงและลงนำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันทั้งสองฝ่ำย ครั้งเดียว ให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนำมฯ แล้วเสร็จ หลังจำกวันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน
ระหว่ำงรอบกำรประเมิน
- หน่ วยงำนมีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนิ นงำน และประเมินผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยในแต่ละระดับตำมข้อตกลง เพื่อติดตำม กำกับ ให้มีกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยทั้งสองรอบ
- ผู้ป ระเมินของหน่วยงำนมีกำรให้คำปรึกษำแนะนำเพื่อกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒ นำเพื่อนำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ทั้งสองรอบ
สิ้นรอบกำรประเมิน
- หน่วยงำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรำยบุคคล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 31 มีนำคม 2563)
และ รอบ 12 เดื อน (ระหว่ ำงวั นที่ 1 ตุ ลำคม 2562 ถึ ง 30 กั นยำยน 2563) และน ำผล
กำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำตอบแทน
- ผู้ ป ระเมินและผู้รับ กำรประเมินของหน่ว ยงำนร่วมกันทำกำรวิเครำะห์ ผลสำเร็จของงำนและ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เพื่อนำมำจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคลในภำพรวมของ
หน่วยงำน ทั้ง 2 รอบกำรประเมิน
ร้อยละข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน
สูตรกำรค้ำนวณ :
จำนวนข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรที่ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน
X 100
จำนวนข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรทั้งหมด
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0.20 คะแนน
0.40 คะแนน
0.60 คะแนน
0.80 คะแนน
1 คะแนน
ร้อยละ 92
ร้อยละ 94
ร้อยละ 96
ร้อยละ 98
ร้อยละ 100

หมำยเหตุ จำนวนข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรตำมปฏิบัติจริงในแต่ละรอบกำรประเมิน
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7. แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ12 เดือน ดังนี้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563)
1
ระดับ 1
ระดับ
1

๒

2
ระดับ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 3

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

เอกสำร/ หลักฐำนประกอบ ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
- หน่วยงำนจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) เพื่อแสดง - แผนที่ยุทธศำสตร์/แผนยุทธศำสตร์ 0.5
ให้ เห็ นถึ งระบบในกำรถ่ ำยทอดตั วชี้ วั ด และเป้ ำหมำยจำก ของหน่ วยงำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำมี
องค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิด กำรจัดทำ
ควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้
- หน่วยงำนมีกำรชี้แจง/ทำควำมเข้ำใจมำตรฐำนกำรบริหำรผล - เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมี 0.5
กำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรสื่อสำรให้ข้ำรำชกำรและพนักงำน
ของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน รำชกำรในหน่ วยงำนมี ควำมรู้ ควำม
รำชกำร ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำร เข้ ำใจเกี่ ยวกั บมำตรฐำนฯ เช่ น รำยงำน
บริหำรส่วนกลำง) ให้กับบุคลำกรในสังกัดรับทรำบโดยทั่วกัน กำรประชุ ม, บั นทึ กแจ้ งภำยใน
(เอกสำรแนบ 5 ตำมภำคผนวก)
หน่วยงำน
- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนถึงระดับบุคคล - เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ำ 0.5
โดยต้องมี ควำมเห็ นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้ บังคับบั ญชำและ บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำร
ผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรกำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย เพื่อให้ได้ผล กำหนดและถ่ำยทอดตัวชี้วัดรำยบุคคล
กำรปฏิบัติงำนที่สนองตอบต่อเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร รวมทั้งมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
โดยให้ มี กำรลงนำมค ำรั บรองกำรปฏิ บั ติ รำชกำร ประจ ำปี ผู้บังคับบัญชำและผู้ ใต้บังคับบัญชำ
งบประมำณ พ.ศ.2563 เป็ นลำยลั กษณ์ อั กษรร่ วมกั น (เอกสำรแนบ 1- 3 ตำมภำคผนวก)
ทั้งสองฝ่ำย ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562
- ผู้ ประเมิ นและผู้ รับกำรประเมินของหน่ วยงำน น ำตั วชี้วั ด - แบบประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของงำน/ 0.5
เป้ ำหมำย ระดั บควำมส ำเร็ จของงำนที่ ก ำหนดร่ วมกั น พฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่ำผู้ประเมิน/
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และพฤติกรรมที่คำดหวัง ผู้ รั บกำรประเมิ นก ำหนดข้ อตกลง
มำลงนำมรั บทรำบร่ วมกั น จ ำนวนสองรอบ โดย รอบแรก ร่ วมกั น โดยเป็ นลำยลั กษณ์ อั กษร
(1 ตุลำคม 2562-30 มีนำคม 2563) ให้ แล้วเสร็จ ภำยใน ในทุ กระดั บ (เอกสำรแนบ 4 ตำม
วันที่ 30 ธันวำคม 2562
ภำคผนวก รอบ 6 เดือน (ระหว่ำงวันที่
หมำยเหตุ
1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563)
1. กรณี มี ตั วชี้ วัด เป้ ำหมำยและระดั บควำมส ำเร็ จของงำน
เป็นกำรตกลงดำเนินกำรทั้ งปี ให้ จัดทำข้อตกลงและลงนำม
ค ำรับรองกำรปฏิ บั ติ รำชกำรร่ วมกั นทั้ งสองฝ่ ำย ครั้งเดี ยว
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนำมฯ แล้วเสร็จ หลังจำกวันที่
กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
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ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

3

- หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน
และประเมินผลสำเร็จตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในแต่ละระดับ
ตำมข้อตกลง เพื่อติดตำม กำกับ ให้มีกำรดำเนินกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำย
- ผู้ ประเมิ นของหน่ วยงำนมี กำรให้ ค ำปรึ กษำแนะน ำเพื่ อ
กำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน และ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ

4

- หน่วยงำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำม
ข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรำยบุคคลประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562
ถึ ง 31 มี นำคม 2563) และน ำผลกำรประเมิ นไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำปรับเลื่อนเงินเดือน

- ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินของหน่วยงำนร่วมกันทำกำร
วิเครำะห์ผลสำเร็จของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร
หรือสมรรถนะ เพื่ อน ำมำจั ดท ำแผนพั ฒนำรำยบุ คคลใน
ภำพรวมของหน่วยงำน รอบ 6 เดือน

5

ร้อยละข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนลงลำยมือชื่อ
รับทรำบผลกำรประเมิน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0.20 คะแนน

0.40 คะแนน

0.60 คะแนน

0.80 คะแนน

1 คะแนน

ร้อยละ 92

ร้อยละ 94

ร้อยละ 96

ร้อยละ 98

ร้อยละ 100

เอกสำร/ หลักฐำนประกอบ ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้ 0.5
มี กำรติ ดตำมควำมก้ ำวหน้ ำผลกำร
ดำเนินงำนและประเมินผลสำเร็จของ
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในแต่ละระดับ
เช่ น รำยงำนกำรประชุ มหน่ วยงำน
ประจำเดือนฯ
- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้ 0.5
มีกำรปรึกษำแนะนำเพื่อกำรปรับปรุง
แก้ไข พัฒนำเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือสมรรถนะ เช่น
รำยงำนกำรประชุม
- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ำ 0.5
มีกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
ตัวชี้ วัดผลสั มฤทธิ์ตำมข้ อตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรำยบุคคลและนำผล
กำรประเมิ นมำใช้ ประกอบพิ จำรณำ
ประเมินเลื่ อนเงินเดือน/ค่ำตอบแทน
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
รอบ ๖ เดื อน (ระหว่ ำงวั นที่ 1 ตุ ลำคม
2562 ถึง 31 มีนำคม 2563)
- แผนพั ฒนำกำรปฏิ บั ติ รำชกำร 0.5
รำยบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุปกำร
ประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำร /
แผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล
(ส่ วนที่ 4) ในแบบประเมิ นผล
กำรปฏิ บั ติ งำนของพนั กงำนรำชกำร
ทั่วไป หรือแผนพัฒนำรำยบุคคลของ
หน่วยงำน
- แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
1
ของข้ ำรำชกำร/พนั กงำนรำชกำรใน
หน่วยงำน หรือรำยงำนติดตำมระบบ
ประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของ
หน่วยงำน

หมำยเหตุ จ ำนวนข้ ำรำชกำรและพนั กงำนรำชกำรตำมปฏิ บั ติ จริ งในแต่ ละ
รอบกำรประเมินวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2563
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7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
1
ระดับ 1
ระดับ
1

๒

3

2
ระดับ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 3

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

เอกสำร/ หลักฐำนประกอบ ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
- หน่วยงำนจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) เพื่อแสดงให้ - แผนที่ ยุทธศำสตร์/แผนยุทธศำสตร์ 0.5
เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด และเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่ ของหน่ วยงำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำมี
ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดควำมสำเร็จ กำรจัดทำ
ตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้
- หน่ วยงำนมี กำรชี้ แจง/ท ำควำมเข้ ำใจมำตรฐำนกำรบริ หำร - เอกสำร/หลักฐำนที่ แสดงให้เห็นว่ำมี 0.5
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรสื่อสำรให้ ข้ ำรำชกำรและพนักงำน
ของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิ บัติงำนของพนักงำน รำชกำรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
รำชกำร ในสังกั ดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำร เกี่ ยวกั บมำตรฐำนฯเช่ น รำยงำน
บริ หำรส่วนกลำง) ให้ กั บบุคลำกรในสังกั ดรั บทรำบโดยทั่ วกั น กำรประชุม, บันทึกแจ้งภำยในหน่วยงำน
(เอกสำรแนบ 5 ตำมภำคผนวก)
ผู้ประเมิ นและผู้รั บกำรประเมิ นของหน่ วยงำน นำตั วชี้ วัด เป้ ำหมำย แบบประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของงำน/
1
ระดับควำมสำเร็จของงำนที่กำหนดร่วมกันตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ประเมิน/
รำชกำรฯ และพฤติ กรรมที่ คำดหวัง มำลงนำมรับทรำบร่วมกั น ผู้ รั บกำรประเมิ นก ำหนดข้ อตกลง
จ ำนวนสองรอบ โดย รอบสอง (1 เมษำยน –30 กั นยำยน 2563) ร่ วมกั น โดยเป็ นลำยลั กษณ์ อั กษร
ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
ในทุกระดับ (เอกสำรแนบ 4 ตำมภำคผนวก
หมำยเหตุ
รอบสอง (ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน - 30
1. กรณี มี ตั วชี้ วั ด เป้ ำหมำยและระดั บควำมส ำเร็ จของงำน กันยำยน 2563)
เป็ นกำรตกลงด ำเนิ นกำรทั้ งปี ให้ จั ดท ำข้ อตกลงและลงนำม
ค ำรั บรองกำรปฏิ บั ติ รำชกำรร่ วมกั นทั้ งสองฝ่ ำย ครั้ งเดี ยว
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562
2. กรณี จั ดท ำข้ อตกลงและลงนำมฯ แล้ วเสร็ จ หลั งจำกวันที่
กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน
- หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน -เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำได้ มี 0.5
และประเมิ นผลสำเร็จตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในแต่ละระดั บ กำรติ ดตำมควำมก้ ำวหน้ ำผลกำรดำเนินงำน
ตำมข้ อตกลง เพื่ อติ ดตำม ก ำกั บ ให้มี กำรดำเนิ นกำรให้บรรลุ และประเมิ นผลส ำเร็ จของตั วชี้ วั ดและ
เป้ำหมำย
เป้ ำหมำยในแต่ ละระดั บ เช่ น รำยงำน
กำรประชุมหน่วยงำนประจำเดือนฯ
- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ ำ 0.5
- ผู้ ประเมิ นของหน่ วยงำนมี กำรให้ ค ำปรึ กษำแนะน ำเพื่ อ ได้ มี กำรปรึกษำแนะนำเพื่ อกำรปรั บปรุ ง
กำรปรับปรุง แก้ไข พั ฒนำเพื่ อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน และ แก้ไขพัฒนำเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ
และพฤติกรรมกำรปฏิบั ติรำชกำร
หรือสมรรถนะ เช่นรำยงำนกำรประชุม
เกณฑ์กำรให้คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๓๖

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

4

- หน่วยงำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำม
ข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรำยบุ คคลในรอบ 12 เดื อน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม
2562 ถึง 30 กันยำยน 2563) และนำผลกำรประเมินไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำตอบแทน

- ผู้ ประเมิ นและผู้ รั บกำรประเมิ นของหน่ วยงำนร่ วมกั น
ทำกำรวิเครำะห์ผลสำเร็จของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรื อ สมรรถนะ เพื่ อน ำมำจั ดท ำแผนพั ฒ นำ
รำยบุคคลในภำพรวมของหน่วยงำน รอบ 12 เดือน

5

ร้อยละข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนลงลำยมือชื่อ
รับทรำบผลกำรประเมิน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0.20 คะแนน

0.40 คะแนน

0.60 คะแนน

0.80 คะแนน

1 คะแนน

ร้อยละ 92

ร้อยละ 94

ร้อยละ 96

ร้อยละ 98

ร้อยละ 100

เอกสำร/ หลักฐำนประกอบ ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
- เอกสำร/หลั กฐำนที่ แสดงให้ เห็ นว่ำ 0.5
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตัวชี้ วัดผลสั มฤทธิ์ตำมข้ อตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรำยบุคคลและนำผล
กำรประเมิ นมำใช้ ประกอบพิ จำรณำ
ประเมิ นเลื่ อนเงิ นเดื อนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงวันที่
1 เมษำยน 2562 ถึ ง 30 กั นยำยน
2563)
- แผนพั ฒนำกำรปฏิ บั ติ รำชกำร 0.5
รำยบุ คคล (ส่ วนที่ 3) ในแบบสรุ ป
กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำร /
แผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล
(ส่ วนที่ 4) ในแบบประเมิ นผล
กำรปฏิ บั ติ งำนของพนั กงำนรำชกำร
ทั่วไป หรือแผนพัฒนำรำยบุคคลของ
หน่วยงำน
- แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
1
ของข้ ำรำชกำร/พนั กงำนรำชกำรใน
หน่วยงำน หรือรำยงำนติดตำมระบบ
ประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของ
หน่วยงำน

หมำยเหตุ จ ำนวนข้ ำ รำชกำรและพนั ก งำนรำชกำรตำมปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในแต่ละรอบกำรประเมินวันที่ 1 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับควำมสำเร็จกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร
(PMS) ของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ระดับ

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
๒๕61
๒๕62
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๓๗

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ำยบริหำร สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงจุฬำพร กระเทศ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑718
2. นำงสำวนินนำท อรอินทร์ นักจัดกำรงำนทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑704

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๓๘

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

1. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน
2. หน่วยวัด : ระดับควำมสำเร็จ
3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 7.5
4. ค้ำอธิบำย :
ควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง ทุกหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำง จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ ดินสิ่ งก่อสร้ำง) ให้ สอดคล้ องกับพระรำชบั ญญั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity andTransparencyAssessment : ITA) รูปแบบOpenData IntegrityandTransparency Assessment (OIT)
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
ของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ตำมระยะเวลำที่กำหนดโดยที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ของหน่วยงำนของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำนของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักกำรที่ประกอบด้วย ควำมคุ้มค่ำ
ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
- แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ้ ำปี ของหน่ วยงำน เฉพำะงบลงทุ น (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้ำง) หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)
รวมถึ งกรณี หน่ วยงำนโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ ำย (งบประมำณเหลื อจ่ ำยจำกงบด้ ำเนิ นงำนเป็ นงบลงทุ น)
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง กำรดำเนินกำรเพื่อใหไดมำซึ่งพัสดุโดยกำรซื้อ จำง เช่ำแลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
กำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กำหนดให้ทุกหน่วยงำนจะต้องดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) วิเครำะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน
รวมถึงงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) และกำรเปิดเผยข้อมูลให้สำธำรณชนรับทรำบ รวมถึงหลักฐำนกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง
- หน่วยงำนหมำยถึงหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำงจำนวน24หน่วยงำน
เหตุผล:
1. เพื่อให้มีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะทำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
2. เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐมีควำมโปร่งใส เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณชนโดยส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐซึ่งเป็นมำตรกำรหนึ่งเพื่อป้องกั นปัญหำ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
3. เพื่อให้ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 ที่เห็ นชอบให้ หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและดำเนินกำรตำม
ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐ
เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ ประชำชนตรวจดูได้ ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ งพระรำชบัญญั ติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 และประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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4. เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐมีควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และสนับสนุนมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
5. สูตรกำรค้ำนวณ: ไม่มี
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน:
ก ำหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของควำมส ำเร็ จ (Milestone) แบ่ งเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนเป็ น ๕ ระดั บ พิ จ ำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1 หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 แลแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) กรณีหน่วยงำนได้
กำหนดแผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และได้รับงบประมำณตำมที่บรรจุไว้
ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนให้เสร็จสิ้น ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562
2 หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)
(1.1) เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรฯ เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงำน ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส้ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขระบุวันที่ 30 ตุลำคม 2562
(1.2) จัดส่งแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) ตำมขั้นตอนที่ 2 (1)ใน
รูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน้ ประกอบด้วย
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63เฉพำะงบลงทุน(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)
- Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562
(2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562
(2.1) เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงำน
(หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง
ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562)
(2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้นประกอบด้วย
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
- Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
3 ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562)
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์
และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 3 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ PrintScreen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่
27 ธันวำคม 2562
(2) ส่งหนังสือตำม (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง
(ทั้ งหมด) ในรู ปเอกสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ เท่ ำนั้ น ไปยั งศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ขที่
anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2563
ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563)
หน่ วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ้ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 6 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ PrintScreen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่
27 มีนำคม 2563
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง
(ทั้ งหมด) ในรู ปเอกสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ เท่ ำนั้ น ไปยั งศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ขที่
anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2563
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 6 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ PrintScreen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยใน
วันที่ 27 มีนำคม 2563
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2563
4 ไตรมำสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563)
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์
และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 9 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและPrintScreenหลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 26มิถุนำยน๒๕63
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม ๒๕63
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๑

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

๕

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563)
รำยงำนผลตำมแผนปฏิ บั ติกำรจัดซื้อจั ดจ้ำง ประจ้ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น (ค่ำครุภั ณฑ์ และที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 12 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯพร้อมขออนุญำตนำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
(งบลงทุ น) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้อมหลั กฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมู ลผ่ ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ PrintScreen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 25
กันยำยน 2563
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕63
(3) กรณีหน่วยงำนมีกำรหน่วยงำนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด้ำเนินงำนเป็นงบลงทุน)
ให้หน่วยงำนดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ28 ระบุ “เมื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
หัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ใช้อำนำจตำมที่ ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรำยกำรงบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณตำมระเบียบนี้แล้ว ให้จัดท้ำและส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำน
ทีส่ ้ำนักงบประมำณก้ำหนดแต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่ วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย”
(4) สำเนำเอกสำรตำมข้อ(3)ถ้ำมี ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้นไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงสำธำรณสุขที่
anti.corrup2563@gmail.comและศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ขเป็ นผู้ จั ดส่ งไปยั งส้ ำนั ก
งบประมำณ (ส้ำคัญ)
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน ดังนี้
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อมขออนุญำตนำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ PrintScreen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยใน
วันที่ 25 กันยำยน 2563
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕63
หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) วิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง) และวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563ตำมแบบกำรวิเครำะห์ผลตำมแผนฯ
ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข กำหนด
(1.1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบผลกำรวิเครำะห์ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพำะงบลงทุน(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)(ถ้ำมี)และวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณพ.ศ.2563
พร้อมขออนุญำตนำผลกำรวิเครำะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำน
กำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕63
(1.2) ส่งผลกำรวิเครำะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕63เพื่อวิเครำะห์ตำมกระบวนกำรของ ITA ต่อไป
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๒

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

หมำยเหตุ :
1. ควำมโปร่งใสในกำรเข้ำถึงข้อมูล ตำมควำมร่วมมือในกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Government Partnership: OGP)
ทุกหน่วยงำน ต้องดำเนินกำรตำมประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
1. กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ต้องดำเนินกำรขออนุญำตตำมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่ วยงำนในรำชกำรบริ หำรส่ วนกลำงส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ตำมประกำศส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่ อง แนวทำง
กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2. จัดทำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในรูป
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และนำขึ้นเผยแพร่ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
3. ทุกครั้งที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จะต้องมีแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย

2. แบบสรุปผลกำรด้ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
ทุกหน่วยงำน ต้องดำเนินกำร
1. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน . . (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ดำเนินกำรดังนี้
1.1 จัดทำแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน .. (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหำรของหน่วยงำนรับทรำบ ณ วันสิ้นเดือน
(โดยประมำณ) และขออนุญำตผู้บริหำรของหน่วยงำนนำแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน . (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน
1.2 ส่ งแบบสรุ ปผลกำรด ำเนิ นงำนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงในรอบเดื อน ... (แบบ สขร. 1) ในรู ปเอกสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไปยั ง
anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย
1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหำร
1.2.2 แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน .. (แบบ สขร. 1)
1.2.3 Print Screen หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน
2. ต้องประกำศแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีของหน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีของหน่วยงำน เฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลำง (2) เว็บไซต์หน่วยงำน และ (3) ปิดประกำศที่หน่วยงำน
หมำยเหตุ : คะแนนกำรจัดส่งแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน .. (แบบ สขร. 1) มีคะแนนเต็มเท่ำกับ 1 คะแนน (ระหว่ำง
เดือน ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) ดังสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
แบบสรุปผลกำรด้ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจ้ำนวน 12 เดือน) = 1 คะแนน
จ้ำนวน 12 เดือน

3. กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด้ำเนินงำนเป็นงบลงทุน)
ทุกหน่วยงำน ที่มีกำรกำรโอนเปลีย่ นแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบดำเนินงำนเป็นงบลงทุน) ต้องดำเนินกำรตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28
1. จัดท้ำและส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำนที่ส้ำนักงบประมำณก้ำหนด แต่อย่ำงช้ำ
ต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย”
2. ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1. ในรูปเอกสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ เท่ ำนั้ น ไปยั งศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริต กระทรวงสำธำรณสุ ขที่
anti.corrup2563@gmail.com เพื่อรวบรวมนำส่งไปยังสำนักงบประมำณ

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๓

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

7. แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563)
ค่ำคะแนนที่ได้
1
2
3
4
5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

๑

(1) หน่วยงำนกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดทำ
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63
- และ/หรื อแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และ
ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) (0.50 คะแนน)
(2) หน่วยงำนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน
เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562 (0.50 คะแนน)
(1) จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และ
ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) (ถ้ำมี)

2

(2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕63
เกณฑ์กำรให้คะแนน

แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ค่ำคะแนน
1. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบดำเนินงำน)
2
1.1 ขออนุมัตแิ ผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ (1 คะแนน)
1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ (1 คะแนน)
2. กรณี หน่ วยงำนได้ รั บจั ดสรรงบประมำณจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
งบดำเนินงำน และงบลงทุน
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
1
พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)
2.1.1 ขออนุมัตแิ ผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ (0.50 คะแนน)
2.1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ (0.50 คะแนน)
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
1
พ.ศ. ๒๕63
2.2.1 ขออนุมัตแิ ผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ (0.50 คะแนน)
2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ (0.50 คะแนน)

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
-ค ำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ รั บผิ ดชอบหลั กของหน่ วยงำน
1
ในกำรจัดทำ
-แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕63 และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จั ดจ้ ำงประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 เฉพำะ
งบลงทุ น (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น สิ่ งก่ อสร้ ำง)
เสร็จสิ้น ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562
(1.๑) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรอนุ มั ติ แผนฯ
2
ที่มีกำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จั ดจ้ ำง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพำะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562
(1.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ นฯ
Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำ
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที่ 31 ตุลำคม 2562
(2.1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรอนุ มั ติ แผนฯ
ที่มีกำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น
เผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้ อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562
(2.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 Print Screen
หลั กฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ ำแบบฟอร์ ม
กำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ล ระบุ ภำยในวั นที่
12 พฤศจิกำยน 2562

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๔

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

3

ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน
หน่ วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิ บัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)

ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้ำง)

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
2
(1) หนังสื อเสนอผู้ บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิ นสิ่ งก่อสร้ำง) ฯ ที่ มี
กำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที่ 27 ธันวำคม 2562
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen
หลักฐำนเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุ
วันที่ 7 มกรำคม ๒๕63
(1) หนังสื อเสนอผู้ บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิ นสิ่ งก่อสร้ำง) ฯ ที่ มี
กำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์ มกำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ล
ระบุภำยในวันที่ 27 มีนำคม ๒๕63
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen
หลักฐำนเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข
ระบุวันที่ 1 เมษำยน ๒๕63

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๕

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี (1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
เกณฑ์กำรให้คะแนน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มีกำรขออนุญำต
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ค่ำคะแนน น ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ฯ ขึ้ น
1. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบดำเนินงำน)
เผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้อม
2
1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจั ดจ้ำงฯ ไตรมำส 2
แบบฟอร์ มกำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ล ระบุ
พร้อมเผยแพร่ (1 คะแนน)
1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (1 คะแนน)
ภำยในวันที่ 27 มีนำคม ๒๕63
2. กรณี หน่ วยงำนได้รับจั ดสรรงบประมำณจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen
งบดำเนินงำน และงบลงทุน
ห ลั กฐำน เผยแพ ร่ ทั้ งห ม ด ส่ งให้
2.1 รำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯเฉพำะงบลงทุนไตรมำส1
0.60
2.1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อม
ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต
เผยแพร่ (0.30 คะแนน)
กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 เมษำยน
2.1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.30 คะแนน)
2.2 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส 2
0.60
๒๕63
2.2.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อม
เกณฑ์กำรให้คะแนน

เผยแพร่ (0.30 คะแนน)
2.2.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.30 คะแนน)
2.3 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบดำเนินงำน ไตรมำส 2
2.3.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อม
เผยแพร่ (0.40 คะแนน)
2.3.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.40 คะแนน)

7.2)

0.80

กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
1
ระดับ 1

2
ระดับ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 3

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

๑

(1) หน่วยงำนกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดทำ
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕63
- และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 เฉพำะงบลงทุน(ค่ำครุภณ
ั ฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)
(0.50 คะแนน)
(2) หน่ วยงำนจั ดท ำค ำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ รั บผิ ดชอบของ
หน่วยงำน เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562
(0.50 คะแนน)

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
- ค ำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ รั บผิ ดชอบหลั กของ
1
หน่วยงำนในกำรจัดทำ
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
- และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เฉพำะ
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง
เสร็จสิ้น ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๖

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ
2

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
(1) จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ (1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ
1
พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น ที่ มี กำรขออนุ ญำตน ำแผนปฏิ บั ติ กำร
สิ่งก่อสร้ำง) (ถ้ำมี)
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.
๒๕63 เฉพำะงบลงทุ นฯ ขึ้ นเผยแพร่บน
เว็ บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้อมแบบฟอร์ ม
กำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ล ระบุ ภำยในวั นที่
30 ตุลำคม 2562
(1.2) แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะ
งบลงทุ นฯPrint Screenหลั กฐำนกำรเผยแพร่
และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
ระบุภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562
(2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ (2.1) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ
ที่ มี กำรขออนุ ญำตน ำแผนปฏิ บั ติ กำร
พ.ศ. ๒๕63
เกณฑ์กำรให้คะแนน
จัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕63
ขึ้ นเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงำน
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ค่ำคะแนน
1. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบดำเนินงำน)
พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้ อมูล
1
1.1 ขออนุมัตแิ ผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ (0.50 คะแนน)
ระบุภำยในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562
1.2 เผยแพร่ขอ้ มูลแผนฯ (0.50 คะแนน)
(2.2) แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
2. กรณี หน่ วยงำนได้รับจั ดสรรงบประมำณจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
งบดำเนินงำน และงบลงทุน
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 Print
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ 0.50
Screen หลั กฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ ำ
พ.ศ.๒๕63 เฉพำะงบลงทุน(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง
แบบฟอร์ มกำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ลระบุ ภำยใน
2.1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ (0.25 คะแนน)
2.1.2 เผยแพร่ขอ้ มูลแผนฯ (0.25 คะแนน)
วันที1่ 2 พฤศจิกำยน 2562
เกณฑ์กำรให้คะแนน

2.2 จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
2.2.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ (0.25 คะแนน)
2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ (0.25 คะแนน)

3

0.50

ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน
หน่ วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผลตำม
แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น (ค่ ำ
ครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ นสิ่ งก่ อสร้ ำง) ฯ ที่ มี กำรขอ
อนุ ญำตน ำแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงขึ้ น
เผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้ อม
แบบฟอร์ มกำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ลระบุ ภำยใน
วันที่ 27 ธันวำคม 2562
(2) หลักฐำนตำมข้อ(1)PrintScreenหลักฐำนเผยแพร่
ทั้งหมดส่งให้ศู นย์ปฏิ บัติกำรต่ อต้ำนกำรทุ จริต
กระทรวงสำธำรณสุขระบุวันที่ 7 มกรำคม ๒๕63

1

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๗

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

4

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน
(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผลตำม
รำยงำนผลตำมแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น (ค่ำครุภั ณฑ์ และ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น
ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุ ญำตน ำแผนปฏิ บั ติกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
ขึ้ นเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 27 มีนำคม ๒๕63
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั้งหมดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข ระบุ วั นที่
1 เมษำยน ๒๕63
รำยงำนผลตำมแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี (1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
เกณฑ์กำรให้คะแนน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มีกำรขออนุญำต
นำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ขึ้นเผยแพร่
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ค่ำคะแนน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม
1. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบดำเนินงำน)
1
1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ไตรมำส 2
กำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ลระบุ ภำยในวั นที่
พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน)
27 มีนำคม ๒๕63
1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.50 คะแนน)
2. กรณี หน่ วยงำนได้รับจั ดสรรงบประมำณจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen
งบดำเนินงำน และงบลงทุน
ห ลั กฐำน เผยแพ ร่ ทั้ งห ม ด ส่ งให้
2.1 รำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯเฉพำะงบลงทุนไตรมำส 1
0.30
2.1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน)
สำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 เมษำยน ๒๕63
2.1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.15 คะแนน)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

2.2 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส 2
2.2.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อม
เผยแพร่ (0.15 คะแนน)
2.2.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.15 คะแนน)
2.3 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบดำเนินงำน ไตรมำส 2
2.3.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อม
เผยแพร่ (0.20 คะแนน)
2.3.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.20 คะแนน)

0.30

0.40

ไตรมำสที่ 3 รอบ 9 เดือน
(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
พ.ศ.๒๕63 เฉพำะงบลงทุน(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มี
กำรขออนุญำตนำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
ระบุภำยในวันที่ 26 มิถุนำยน ๒๕63
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen

1

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๘

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
ห ลั กฐำนเผยแพ ร่ ทั้ งห มด ส่ งให้
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 กรกฎำคม๒๕63
ไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน
(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น (ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ น งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น
สิ่งก่อสร้ำง)
(ค่ ำครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ นสิ่ งก่ อสร้ ำง) ฯ
ที่ มี กำรขออนุ ญำตน ำแผนปฏิ บั ติ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่ วยงำน พร้ อมแบบฟอร์ มกำรขอ
เผยแพร่ ข้ อมู ลระบุ ภำยในวั นที่
25 กันยำยน ๒๕63
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen
หลั กฐำนเผยแพร่ ทั้ งหมด ส่ งให้
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 ตุลำคม 2563
(3) และ (4) หลักฐำนกรณีโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำย
จำกงบด ำเนิ นงำนเป็ นงบลงทุ น) รำยงำน
ตำมแบบที่ ส ำนั กงบประมำณก ำหนดไม่ เกิ น
15 วันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รำยกำรงบประมำณรำยจ่ ำย ส่ งศู นย์
ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวง
สำธำรณสุข และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยัง
ส้ำนักงบประมำณ
เกณฑ์กำรให้คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔๙

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เอกสำร/หลักฐำน
ค่ำคะแนน
ประกอบกำรประเมิน
ที่ได้
รำยงำนผลตำมแผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี (1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
เกณฑ์กำรให้คะแนน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ที่ มี กำรขอ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ค่ำคะแนน
อนุญำตน ำแผนปฏิบั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบดำเนินงำน)
1
ขึ้ นเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงำน
1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจั ดจ้ ำงฯ ไตรมำส 4
พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน)
1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.50 คะแนน)
ระบุภำยในวันที่ 25 กันยำยน ๒๕63
2. กรณี หน่ วยงำนได้รับจั ดสรรงบประมำณจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1)Print Screen
งบดำเนินงำน และงบลงทุน
หลั กฐำนเผยแพร่ ทั้ งหมด ส่ งให้
2.1 รำยงำนผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯเฉพำะงบลงทุนไตรมำส 3
0.30
2.1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน)
สำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕63
2.1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.15 คะแนน)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

2.2 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส 4
2.2.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน)
2.2.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.15 คะแนน)
2.3 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบดำเนินงำน ไตรมำส 4
2.3.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ
พร้อมเผยแพร่ (0.20 คะแนน)
2.3.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.20 คะแนน)

5

0.30

0.40

(1) วิเครำะห์ผลตำม
-แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพำะงบลงทุน ฯ (ถ้ำมี)
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เกณฑ์กำรให้คะแนน

แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ค่ำคะแนน
1. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบดำเนินงำน)
1
1.1 เสนอวิ เครำะห์ ผลตำมแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ
ปีงบประมำณ 2563 พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน)
1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.50 คะแนน)
2. กรณี หน่ วยงำนได้รับจั ดสรรงบประมำณจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง
งบดำเนินงำน และงบลงทุน (รวมถึงกำรแปลงงบเพื่อจัดซื้อจัด
จ้ำงเป็นงบลงทุน)
2.1 วิเครำะห์ผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ เฉพำะงบลงทุน
0.50
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ปีงบประมำณ 2563
2.1.1 เสนอวิเครำะห์ ผลตำมแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ
พร้อมเผยแพร่ (0.25 คะแนน)
2.1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.25 คะแนน)
2.2 วิ เครำะห์ ผลตำมแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ งบด ำเนิ นงำน
0.50
ปีงบประมำณ 2563
2.2.1 เสนอวิ เครำะห์ ผลตำมแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ
พร้อมเผยแพร่ (0.25 คะแนน)
2.2.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.25 คะแนน)

(1.1) สำเนำหนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบ
ผลกำรวิเครำะห์ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพำะงบลงทุ น ฯ และแผนปฏิ บั ติ กำร
จัดซื้อจัดจ้ ำงปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
พร้ อมขออนุ ญำตน ำรำยงำนผลฯ ขึ้ น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
Print Screen หลั กฐำนกำรเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 9 ตุลำคม 2563
(1.2) ส่งผลกำรวิเครำะห์ ให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่ อต้ ำนกำรทุ จริต กระทรวงสำธำรณสุ ข
ในรู ปเอกสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ ระบุ วั นที่
9 ตุลำคม 2563

1

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๕๐

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

หมำยเหตุ
ทุกหน่วยงำน ต้องดำเนินกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ
เดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ จึงกำหนดเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน ดังนี้
(ค่ำคะแนนกำรประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) + ค่ำคะแนนกำรจัดส่งแบบ สขร. 1 (เต็ม 1 คะแนน)) x 5 = คะแนนตัวชี้วดั ที่ 5
6
8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดั บควำมส ำเร็ จในกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน

ระดับ

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2561
2562
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ำยบริหำร สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงจุฬำพร กระเทศ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑718
2. นำงสำวเนตรดำว กันสีชำ นักวิชำกำรพัสดุ
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑704

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๕๑

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

1. ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 5 (7.5)
4. ค้ำอธิบำย :
องค์กร / หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง
ที่จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กรคุณธรรม หมำยถึง องค์กรที่ผู้นำและสมำชิกขององค์กรแสดงเจตนำรมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักทำงศำสนำ โดยน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงำมมำเป็นหลั กในกำรดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่ งเสริมคุณธรรมให้ กับประชำชน ชุมชน หรือ
เครือข่ำยต่ำง ๆ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมำยถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์กรคุณธรรม ภำยใต้
แผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมแห่ งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 องค์กรส่ งเสริม
คุณธรรม ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม และระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จนประสบควำมสำเร็จ ทั้งในกระบวนกำรพัฒนำและ
กำรเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของคนที่ สะท้ อนกำรมี คุ ณธรรม คนมี ควำมสุ ข องค์ กรมี คุ ณภำพ และคุ ณธรรมเชิ งประจั กษ์
มีองค์ควำมรู้สำมำรถถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่ำง ๆ ได้
ระดับควำมส้ำเร็จในกำรด้ำเนินกำรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่มีเจตนำรมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนำคุณธรรม
ในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักทำงศำสนำ โดยน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงำม
มำเป็ นหลั กในกำรด ำรงชี วิต และสำมำรถด ำเนิ นกำรจนประสบควำมส ำเร็จ ทั้ งในกระบวนกำรพั ฒนำและกำรเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของคนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม คนมีควำมสุ ข องค์กรมีคุณภำพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ควำมรู้สำมำรถ
ถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่ำง ๆ ได้
5. สูตรกำรค้ำนวณ: ไม่มี
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน:
ก ำหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของควำมส ำเร็ จ (Milestone) แบ่ งเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนเป็ น ๕ ระดั บ พิ จ ำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563)
1 ผู้บริหำรองค์กรและบุคลำกรในสังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ร่วมกันด้ำเนินกำร
(1) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันเป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ดังนี้
(1.1) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
(1.2) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
(2) กำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ปัญหำที่อยำกแก้” และ “ควำมดีที่อยำกทำ” ไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ
(2.1) คุณธรรม ๔ ประกำร ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 - 2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
(2.2) พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562
(2.3) ข้อบังคับสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขพ.ศ.2560
(2.4) แนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct)
(2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักกำรสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม”
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๕๒

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
2 หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน หรือทบทวนคำสั่งฯ และ
จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
moph.moral@gmail.com ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
(2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรม
เป้ำหมำยที่กำหนด โดยมีกำรมอบหมำยบุคลำกรและหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จำกโปรแกรม Microsoft Word
เท่ำนั้น ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
3 หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) ดำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลส้ำเร็จ
ของกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไข กำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
(3) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ได้ จำกโปรแกรม Microsoft Word เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
moph.moral@gmail.com ภำยในวันที่ 16 มีนำคม 2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้
(3.1) แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(3.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กันยำยน 2563)
4 หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลำกร และโครงกำรหรือกิจกรรมดีเด่น ดังนี้
(1.1) กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลำกรในสังกัดที่ทำควำมดีจนเป็นแบบอย่ำงได้
(1.2) กิจกรรมประกำศยกย่องโครงกำร กิจกรรมดีเด่น ในกำรส่งเสริมคุณธรรมเป้ำหมำย จนเป็นแบบอย่ำง
(2) จัดกำรประชุมร่วมกันกับบุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำยใน 3 มิติ ดังต่อไปนี้
(2.1) กำรยึดมั่นในหลักธรรมทำงศำสนำ
(2.2) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2.3) วิถีวัฒนธรรม
5 หน่วยงำน ดำเนินกำร
(1) ดำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลส้ำเร็จ
ของกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
(2) จัดกิจกรรมถอดองค์ควำมรู้จำกกำรดำเนินงำนองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน
(3) เข้ำร่วมจัดบูธนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิชำกำรในโครงกำรตลำดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 3 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อถ่ำยทอด ขยำยผล และแลกเปลี่ ยนองค์ควำมรู้กำรดำเนินงำนองค์กรคุณธรรม ร่วมกับ
หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๕๓

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

๕๔

เกณฑ์กำรให้คะแนน
(4) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ได้ จำกโปรแกรม Microsoft Word เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
moph.moral@gmail.com ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้
(4.1) แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(4.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

7. แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563)
1
ระดับ 1

2
-

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 2

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2562-31 มีนำคม 2563)
ผู้บริหำรองค์กรและบุคลำกรในสังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ร่วมกันด้ำเนินกำร
(1) ประกำศเจตนำรมณ์ ร่ วมกั นเป็ นลำยลั กษณ์ อั กษร
ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ดังนี้
(1.1) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรขับเคลื่ อน
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
(1.2) ประกำศเจตนำรมณ์ ร่ วมกั นในกำรต่ อต้ ำน
กำรทุจริต

4
-

5
ระดับ 3

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
กำรประเมิน

ค่ำคะแนน
ที่ได้
1

(1.1) ภำพถ่ำยกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ ฯ
(0.20 คะแนน)
(1.2) เอกสำรหลักฐำนประกำศเจตนำรมณ์ ฯ
(2 เรื่อง) (0.20 คะแนน)
(1.3) เอกสำรหลักฐำนประกำศเจตนำรมณ์ ฯ ที่มี
กำรลงลำยมื อชื่ อของผู้ บริ หำรและบุ คลำกร
ในสังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (0.20 คะแนน)
ระบุภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

2

๕๕

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
(2) กำหนดคุณธรรมเป้ ำหมำยจำก “ปั ญหำที่อยำกแก้ ” (2.1) รำยงำนกำรประชุมเพื่อกำหนดคุณธรรม
และ “ควำมดี ที่ อยำกท ำ” ไม่น้ อยกว่ำ 3 เรื่อง โดยต้ อง เป้ำหมำย (0.20 คะแนน)
สอดคล้องกับ
(2.2) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุม ฯ
(2.1) คุณธรรม ๔ ประกำร ตำมแผนแม่บทส่งเสริม (0.20คะแนน)
คุณธรรมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) คื อ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
(2.2) พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรมพ.ศ.2562
(2.3) ข้ อบั งคั บส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
ว่ ำด้ วยจรรยำข้ ำรำชกำรส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 2560
(2.4) แนวทำงปฏิ บั ติ ตำมจรรยำบรรณกระทรวง
สำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct)
(2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักกำรสำคัญ คือ
“เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม”
2
(1) แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำและขับเคลื่ อนแผนปฏิ บัติกำร - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำและขับเคลื่อน
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน หรือทบทวนคำสั่ง ฯ และ แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
จั ดส่ งให้ ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวง (1 คะแนน)
สำธำรณ สุ ขท ำงไป รษ ณี ย์ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์
moph.moral@gmail.com
ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
(2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน - แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 คะแนน)
เป้ ำหมำยที่ ก ำหนด โดยมี กำรมอบหมำยบุ คลำกรและ
หน่ วยงำนผู้ รั บผิ ดชอบในแต่ ละกิ จกรรม และจั ดส่ ง
ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จำกโปรแกรม
Microsoft Word เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
moph.moral@gmail.com
ภำยในวันที่ 29พฤศจิกำยน 2562
เกณฑ์กำรให้คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

3

(1) ดำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่ วยงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ผลส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
(2) จั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่วมกั นของบุ คลำกร
ภำยในหน่ วยงำน เพื่ อพั ฒ นำ ปรั บปรุ ง แก้ ไข กำร
ด ำเนิ นงำนตำมแผนปฏิ บั ติ กำรส่ งเสริ มคุ ณธรรมของ
หน่วยงำน
(3) ติ ดตำม ประเมิ นผล และรำยงำนผลกำรด ำเนิ นกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดื อน จั ดส่ งให้
ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริต กระทรวงสำธำรณสุ ข
ในรู ปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ได้จำกโปรแกรม
Microsoft Word เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
moph.moral@gmail.com ภำยในวั นที่ 16 มี นำคม
2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้
(3.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนตำมแผนปฏิ บั ติ
กำรส่ งเสริ มคุ ณธรรมของหน่ วยงำนในสั งกั ดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(3.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุ ณธรรมของหน่ วยงำนในสั งกั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

๕๖

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
2
(1.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
ในสั งกั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.60 คะแนน)
(1.2) แบบติ ดตำมประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ กำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุ ข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(0.70 คะแนน)
(1.3) ภำพถ่ ำยกิจกรรมกำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมำชิกในองค์กร (0.70 คะแนน)

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

7.2)

๕๗

กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
1
ระดับ 1

2
ระดับ 2

ค่ำคะแนนที่ได้
3
ระดับ 3

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2562 - 31
มีนำคม 2563) ผู้บริหำรองค์กรและบุคลำกรใน
สังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ร่วมกันด้ำเนินกำร
(1) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันเป็นลำยลักษณ์
อักษร ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ดังนี้
(1.1) ประกำศเจตนำรมณ์ ร่ วมกั นในกำร
ขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
(1.2) ประกำศเจตนำรมณ์ ร่ วมกั นในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(2)กำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ปัญหำที่อยำกแก้”
และ “ควำมดีที่อยำกทำ” ไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่อง โดย
ต้องสอดคล้องกับ
(2.1) คุณธรรม ๔ ประกำร ตำมแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
(2.2) พระรำชบั ญญั ติ มำตรฐำนทำงจริยธรรม
พ.ศ. 2562
(2.3) ข้ อบั งคั บส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560
(2.4) แนวทำงปฏิ บั ติ ตำมจรรยำบรรณ
กระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct)
(2.5) คุ ณธรรมเชิ งสั มพั ทธ์ ที่ มี หลั กกำร
สำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม”

4
ระดับ 4

5
ระดับ 5

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
กำรประเมิน

ค่ำคะแนน
ที่ได้
1

(1.1) ภำพถ่ำยกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ฯ (0.20 คะแนน)
(1.2) เอกสำรหลักฐำนประกำศเจตนำรมณ์ฯ (2 เรื่อง)
(0.20 คะแนน)
(1.3) เอกสำรหลักฐำนประกำศเจตนำรมณ์ฯ ที่มีกำรลงลำยมือ
ชื่อของผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
(0.20 คะแนน) ระบุภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
(2.1) รำยงำนกำรประชุมเพื่ อกำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย
(0.20 คะแนน)
(2.2) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุมฯ (0.20 คะแนน)

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ
2

3

๕๘

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
ค่ำคะแนน
กำรประเมิน
ที่ได้
1
(1) แต่ งตั้ งคณะท ำงำนจั ดท ำและขั บเคลื่ อน - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร
แผนปฏิ บั ติ กำรส่ งเสริมคุ ณธรรมของหน่ วยงำน ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน (0.50 คะแนน)
หรือทบทวนคำสั่ง ฯ และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ขทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com
ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
(2) จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรส่ งเสริ มคุ ณธรรมของ - แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจำปี
หน่ วยงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.50 คะแนน)
ที่ สอดคล้ องกั บคุ ณธรรมเป้ ำหมำยที่ ก ำหนด
โดยมี กำรมอบหมำยบุ คลำกรและหน่ วยงำน
ผู้ รั บผิ ดชอบในแต่ ละกิ จกรรม และจั ดส่ งให้
ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต กระทรวง
สำธำรณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้จำกโปรแกรม Microsoft Word เท่ำนั้น ทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com
ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
1
(1) ด ำเนิ นกิ จกรรมตำมแผนปฏิ บั ติ กำรส่ งเสริม (1.1) แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
คุณธรรมของหน่วยงำนประจำปีงบประมำณพ.ศ.2563 ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสั งกัดกระทรวงสำธำรณสุ ข
โดยมี ผลส้ ำเร็ จของกำรด้ ำเนิ นกิ จกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.30 คะแนน)
ตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (1.2) แบบติ ดตำมประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ กำรส่ งเสริ ม
(2) จั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกั นของ คุ ณธรรมของหน่ วยงำนในสั งกั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
บุ คลำกรภำยในหน่ วยงำน เพื่ อพั ฒนำ ปรับปรุง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.35 คะแนน)
แก้ไข กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม (1.3) ภำพถ่ ำยกิ จกรรมกำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกั น
คุณธรรมของหน่วยงำน
ของสมำชิกในองค์กร (0.35 คะแนน)
(3) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดื อน
จั ดส่ งให้ ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต
กระทรวงสำธำรณสุ ข ในรู ปแบบไฟล์ ข้ อมู ล
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ได้ จำกโปรแกรม Microsoft
Word เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
moph.moral@gmail.com ภ ำ ย ใน วั น ที่
16 มีนำคม 2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้
(3.1) แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
ปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
เกณฑ์กำรให้คะแนน

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

4

5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
(3.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลำกร และโครงกำร
หรือกิจกรรมดีเด่น ดังนี้
(1.1) กิ จกรรมยกย่ อง เชิ ดชู บุ คลำกร
ในสังกัดที่ทำควำมดีจนเป็นแบบอย่ำงได้
(1.2) กิ จกรรมประกำศยกย่ องโครงกำร
กิจกรรมดีเด่น ในกำรส่ งเสริมคุณธรรมเป้ำหมำย
จนเป็นแบบอย่ำง

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
กำรประเมิน

(1.1) รำยงำนกำรประชุมเพื่ อคั ดเลื อกบุ คคล หน่ วยงำน
โครงกำร กิจกรรมดีเด่น
(0.15 คะแนน)
(1.2) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุมฯ (0.10 คะแนน)
(1.3) เกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน โครงกำร กิจกรรม
ดีเด่น (0.15 คะแนน)
(1.4) ผลกำรคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน โครงกำร กิจกรรม
ดีเด่น (0.15 คะแนน)
(1.5) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรยกย่องเชิดชูฯ (0.15 คะแนน)
(2) จัดกำรประชุมร่วมกันกับบุคลำกรในหน่วยงำน (2.1) รำยงำนกำรประชุมร่วมกันกับบุคลำกรในหน่วยงำน
เพื่อเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 2 มิติ เพื่อเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย (0.15 คะแนน)
(2.2) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุมฯ (0.15 คะแนน)
จำกมิติดังต่อไปนี้
(2.1) กำรยึดมั่นในหลักธรรมทำงศำสนำ
(2.2) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2.3) วิถีวัฒนธรรม
(1) ด ำเนิ นกิ จกรรมตำมแผนปฏิ บั ติ กำรส่ งเสริ ม (1.1) แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
คุ ณธรรมของหน่ วยงำน ประจ ำปี งบประมำณ ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสั งกัดกระทรวงสำธำรณสุ ข
พ.ศ. 2563 โดยมีผลส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกิจกรรม ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.15 คะแนน)
ตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
(1.2) แบบติ ดตำมประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ กำรส่ งเสริ ม
(2) จั ดกิ จกรรมถอดองค์ ควำมรู้ จำกกำรด ำเนิ นงำน คุ ณธรรมของหน่ วยงำนในสั งกั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
องค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.20 คะแนน)
หน่วยงำน
(1.3) ภำพถ่ำยกิจกรรมถอดองค์ควำมรู้จำกกำรดำเนินงำน
(3) เข้ำร่วมจัดบูธนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิชำกำร องค์กรคุณธรรม (0.15 คะแนน)
ในโครงกำรตลำดนั ดคุ ณ ธรรม (MOPH Moral (1.4) เอกสำรองค์ควำมรู้กำรดำเนินงำนองค์กรคุณธรรมของ
Market) ปี 3 ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำน (0.15 คะแนน)
เพื่อถ่ำยทอด ขยำยผล และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ (1.5) ภำพถ่ำยหน้ำจอ (Print Screen) กำรเผยแพร่เอกสำร
กำรดำเนินงำนองค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงำน องค์ควำมรู้ ฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (0.15 คะแนน)
ในสั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข (1.6) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรเข้ำร่วมจัดบูธนิทรรศกำร ฯ
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง
(0.20 คะแนน)

๕๙

ค่ำคะแนน
ที่ได้

1

1

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

คู่มือคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำช สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
(4) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
จั ดส่ งให้ ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต
กระทรวงสำธำรณสุ ข ในรู ปแบบไฟล์ ข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จำกโปรแกรม Microsoft Word
เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
moph.moral@gmail.com ภ ำ ย ใน วั น ที่
15 กันยำยน 2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้
(4.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
(4.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ
กำรประเมิน

ค่ำคะแนน
ที่ได้

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน:
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

ระดับ

๖๐

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2561
2562
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล : ฝ่ำยแผนงำน กลุ่มวิชำกำร สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กำรดำเนินกำรตำมแบบฟอร์มองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่กำหนด
จัดเก็บที่แฟ้มซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ำยแผนงำน กลุ่มวิชำกำร สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำสำนักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นำงพัชรวรรณ แก้วศรีงำม
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โทร. 0 2590 1706
2. นำงสำวสำวิตรี เรืองนำม
นักจัดกำรงำนทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑706

สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

สานักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 1706
โทรสาร : 0 2591 9832

