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B

คํานํา
ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหมีสวนราชการตองจัดใหมีการถายทอด (Cascading) ตัวชี้วัด
และเปาหมายระดับองคกรลงสูระดับหนวยงาน (สํานัก/กอง) ทุกหนวยงาน ทั้งที่เปนสํานัก/กองที่มีโครงสราง
รองรับตามกฎหมายและสํานัก/กองที่จัดตั้ง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในสวนราชการ ทั้งนี้ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายองคการสู
ระดับหนวยงานและจัดใหมีการลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวาง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับหัวหนาหนวยงานระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปนกรอบในการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัตริ าชการ
และการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการปรับปรุงวิธีการทํ างานและพัฒ นากระบวนการบริ หารจั ดการ เพื่อใหเกิดประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลในการปฏิบั ติร าชการ สามารถประเมินผลการปฏิบั ติร าชการอยางโปร งใสและเที่ ยงตรง ทั้ง นี้
ไดจัดทําคูมือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนกรอบแนว
ทางการปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําเร็จ
ลุลวงลงไดดวยดี โดยไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยและไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรทุกกลุมงาน/ฝาย ทั้งนี้ จึงขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

C

สารบัญ
คํานํา
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการของสํานักสงเสริมและสนับสุนนอาหารปลอดภัย
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มิติภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5
ตัวชี้วัดที่ 2

มิติภายใน
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8
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ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลัก
หนวยงาน
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบาย
สําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบ
คุณภาพงานอาหารปลอดภัย
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
เสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขาย INFOSAN
ระดับความของการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร
รอยละของการสือ่ สารประชาสัมพันธดานอาหารปลอดภัย
ระดับความสําเร็จของการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการไปใชในการ
พัฒนาสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักสงเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคลและนําผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใชในการขึ้นเงินเดือน
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณของ
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
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D

วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายผลักดันสูการปฏิบัติ ควบคุม กํากับ และสื่อสาร
นโยบายมาตรการดานอาหารปลอดภัยของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลใหกาวสูสังคมการบริโภค

พันธกิจ
สง เสริ ม สนับสนุน และการประสานงานอาหารปลอดภัยให มีก ารดําเนินงานแบบบู ร ณาการของ
หนวยงานทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งส วนกลางและส วนภูมิภาค ให
เป นไปในทิ ศทางเดียวกั นอยางมีเ อกภาพ เพื่อ ใหก ารดําเนินงานคุมครองผู บริ โ ภคดานสุ ขภาพและอาหาร
ปลอดภัย รวมทั้ งครัวไทยสูครั วโลก ตามนโยบายรั ฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข บรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนด

ยุทธศาสตร
1. ผลักดันและสงเสริมงานบูรณาการอาหารปลอดภัยใหเปนรูปธรรม

2. พัฒนาการสื่อสารขอ มูลอาหารปลอดภัยระหวางประเทศและในประเทศอยางมีประสิท ธิภาพ
(INFOSAN Thailand)
3. พัฒนาระบบศูนยขอมูลขาวสารดานอาหารปลอดภัยของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

บทบาทหนาที่
1. เปนศูนยกลางประสานความรวมมืองานอาหารปลอดภัยกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทัง้
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหมีการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. เปนสํานักงานเลขานุการรวม ของกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทาง
อาหารและอาหารศึกษาเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยเนนการปองกัน เฝาระวัง ประเมินขอมูล
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคของประชาชน
3. จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ แนวทางการผลักดันสูการปฏิบัติในระดับ
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานและสถาบันที่
เกี่ยวของ รวมทั้งภาคีเครือขายตลอดหวงโซอาหาร ในประเทศและระหวางประเทศ แบบบูรณาการ
อยางมีเอกภาพ
4. จัดทํ าแผนรั บ มื อและสร างเครือ ขายการจั ดการอาหารในภาวะฉุก เฉิน ร ายแรง กรณีเ กิดความไม
ปลอดภัยของอาหารภายในประเทศ และระหวางประเทศ ตลอดจนเปนศูนยประสานงานกลางของ
หนวยงาน และภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
5. สง เสริ ม สนับ สนุน มาตรฐานวิธีการปฏิบั ติง านอาหารปลอดภัยของหนวยงานในสั ง กัดสํ านัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการตรวจประเมินความสอดคลองเพื่อรับรองระบบงานขององคกร
6. สนับสนุนและพัฒนาเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ องคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการ
พัฒนาเครื อขายและการสื่ อสารระหวางเครื อขาย ดานอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่ อ สุ ขภาพแก
ประชาชน
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
E
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กรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ประเด็นการประเมินผล
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 75)
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวง
 ประเมินประสิทธิผล
และภารกิจหลักหนวยงาน
(รอยละ 65)
1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน หรืองานประจําตามหนาที่ตามปกติ
(Function Based)
1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based)
1.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ
บูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัย
1.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาสาร
ฟอรมาลินในอาหาร
1.2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาเครือขาย INFOSAN
1.2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานศูนยขอมูล
ขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร
1.2.5 รอยละของการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสาร
ดานอาหารปลอดภัย
2. ระดับความสําเร็จของการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของ
 ประเมินคุณภาพ
ผูรบั บริการไปใชในการพัฒนาสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
(รอยละ 10)
ปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 25)
 ประเมินประสิทธิภาพ 3. รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของ
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
(รอยละ 13)

น้ําหนัก
(รอยละ)

65
13
13
13
13
13
10

6

H

(ตอ)
ประเด็นการประเมินผล
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ
มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 25)
 ประเมินประสิทธิภาพ 4. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสู
ระดับบุคคล
(รอยละ 13)
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง
 การพัฒนาองคการ
ประจําปงบประมาณของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
(รอยละ 12)
ปลอดภัย
6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
น้ําหนักรวม

น้ําหนัก
(รอยละ)
7
6
6
100

I

