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มิติภายใน
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1. ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย
2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : รอยละ 6
4. คําอธิบาย:
อัตราการเบิกจา ยเงินงบประมาณรายจา ยในภาพรวมของสํ านักสงเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย หมายถึง การที่สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยสามารถเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรภาพรวมในรอบ 6 เดือ นและ 12 เดือ นเปรี ยบเที ยบกั บ งบประมาณที่ห นวยงานไดรั บการจัดสรร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหวางปหรือไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
จะนํายอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ) เพื่อประเมินผลความสามารถในการเบิก
จายเงิ นของหนวยงานสามารถบรรลุเ ป าหมายของรั ฐบาลตามที่ เ กณฑ กํ าหนดหรื อไม โดยใชขอมู ล ผลการ
เบิกจายในระบบ GFMIS ที่กองบริหารการคลังยืนยันอยางเปนทางการมาเปนฐานขอมูลการประเมินผล
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ หมายถึง การมีความพรอม/วางแผนในการเบิกจาย
งบประมาณ มีการเรงรัดการดําเนินงาน/เบิกจายตั้งแตตนปงบประมาณ มีการเรงรัด กํากับติดตามการใชจาย
งบประมาณ หากมีปญหาอุปสรรค หาทางแกไขและปรับแผนการใชจายงบประมาณใหบรรลุตามเปาหมายการ
เบิก จายรายจ ายภาพรวมตามนโยบายรัฐ บาล และเพื่ อเป นป จจั ยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ
5. สูตรการคํานวณ :
5.1) รอบ 6 เดือนแรก
เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่หนวยงานเบิกจายในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2560 – 31 มี.ค.2561) X ๑๐๐
วงเงินงบประมาณรายจายทีห่ นวยงานไดรับทั้งหมดในปงบประมาณ 2561

5.2) รอบ 12 เดือน
เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่หนวยงานเบิกจายในรอบ 12 เดือน (1 ต.ค.2560 – 31 ก.ย.2561) X ๑๐๐
วงเงินงบประมาณรายจายทีห่ นวยงานไดรับทั้งหมดในปงบประมาณ 2561

6. เกณฑการใหคะแนน :
การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายงบประมาณรายจายที่หนวยงาน
ไดรั บ จั ดสรรภาพในรอบ 6,12 เดือ นเปรี ยบเที ยบกั บ งบประมาณที่ หนวยงานไดรั บ การจั ดสรรประจํ าป
งบประมาณ พงศ. 2561 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหวางปหรือไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจะนํา
ยอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ)
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ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๒ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

รอยละ 88

2

รอยละ 90

3

รอยละ 92

4

รอยละ 94

5

รอยละ 96

7. แนวทางการประเมินผล : การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของหนวยงานเทียบกับวงเงินประมาณรายจายภาพรวมที่หนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากมี
การโอนเปลี่ยนแปลงระหวางปหรือไดรบั จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจะนํายอดงบประมาณทีเ่ ปลี่ยนแปลงแลว
มาเปนฐานในการคํานวณ แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
31 มีนาคม 2561) ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ ๑
44

ระดับ ๒
46

คาคะแนนที่ได
ระดับ ๓
48

ระดับ ๔
50

ระดับ ๕
52

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
30 กันยายน 2561) ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ ๑
๘๘

ระดับ ๒
๙๐

คาคะแนนที่ได
ระดับ ๓
๙๒

ระดับ ๔
๙๔

ระดับ ๕
๙๖

8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละของอัตราการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวมของสํานัก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕9
-
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9. แหลงขอมูล :
แหลงขอมูล : กองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสุนนอาหารปลอดภัย โทรศัพท 0 2590 1619
ผูจัดเก็บขอมูล : กลุมอํานวยการ
ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ
1. นางสาวภณวัส นิลดํา
2. นางสาวพรรณิภา พิลึก

หมายเลขโทรศัพท
0 2590 1622
๐ ๒๕๙๐ 1621
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1. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคลและนําผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใชในการขึ้นเงินเดือน
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 7
4. คําอธิบาย:
การถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคล หมายถึง การดําเนินการถายทอดตัวชี้วัด
(Cascading) และเปาหมายจากระดับหนวยงานสูระดับบุคคล โดยมีวิธีการ/กระบวนการถายทอดตัวชี้วัดจาก
หนวยงานสูระดับบุคคลอยางเปนระบบ
การนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใชในการขึ้นเงินเดือน หมายถึง การนําผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอดจากหนวยงานสูระดับบุคคลของบุคลากรรายบุคคลไปใช
ประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน/คาจาง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ภายในปงบประมาณ
ระดับความสํ า เร็จขอการถ า ยทอดตัวชี้ วัดของหนวยงานสู ระดับบุคคลและนํา ผลการ
ประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ไ ปใช ในการขึ้ นเงิ นเดือ น หมายถึ ง ทุ ก หน วยงานในสั ง กั ด สํ า นัก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขมีการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัด (Cascading) และเปาหมายจากระดับหนวยงานสูระดับบุคคล
โดยมีวิธีการ/กระบวนการถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานสูระดับบุคคลอยางเปนระบบจากระดับหนวยงาน สู
ระดับบุคคล หมายถึง การถายทอดตัวชี้วัด (Cascading) และเปาหมายจากระดับหนวยงานสูระดับบุคคล โดย
มีวิธีการ/ กระบวนการถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานสูระดับบุคคลอยางเปนระบบ และนําตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินของบุคลากรรายบุคคลไปใชประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน/คาจาง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
ภายในปงบประมาณ
5. สูตรการคํานวณ: ไมมี
5. เกณฑการใหคะแนน:
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
๑
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่อแสดงให
เห็นถึงระบบในการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการสูร ะดับหนวยงานและระดับบุคคล
เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงานที่ตงั้ ไว
๒
- มีการสือ่ สาร ทําความเขาใจอยางทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทราบถึงกระบวนการใน
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากองคการสูระดับหนวยงานและบุคคล เพื่อใหบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินการตามระบบการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ของหนวยงานไดอยางถูกตอง
- การถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานถึงระดับบุคคล ตองมีความเห็นชอบรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา และมีความเปนไปไดจริง
๓
มีการจัดทําขอตกลงทีเ่ ปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ เพื่อเปนการผูกมัด (Commitment)
ตอความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด และมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จตามขอตกลง
ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่
สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI Template) เปนรายบุคคล
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
๔

๕

เกณฑการใหคะแนน
- มีระบบการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน และประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและ
เปาหมายในแตละระดับตามขอตกลง เพื่อติดตาม กํากับ ใหมีการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย
- หนวยงานประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลงและประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล ในรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) และนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาปรับขึ้น
เงินเดือน/คาจาง
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) และนําผลการประเมินไปใช
ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/คาจาง

7. แนวทางการประเมินผล: แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ดังนี้
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31
มีนาคม 2560) ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คาคะแนนที่ได
1
2
3
4
5
ขั้นตอนที่1
ขั้นตอนที่2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
๑
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยจัดทํ า
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่ อแสดงใหเห็ นถึง
ระบบในการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการสู
ระดับหน วยงานและระดับบุ คคล เพื่ อผลั กดันให เกิ ด
ความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงาน
ที่ตั้งไว
๒
- มีการสื่อสาร ทําความเขาใจอยางทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบถึงกระบวนการในการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายจากองคการสูระดับหนวยงานและบุคคล
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมใน
การดํ าเนิ นการตามระบบการถ ายทอดตั วชี้ วั ดและ
เปาหมายของหนวยงานไดอยางถูกตอง
- การถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานถึงระดับบุคคล ตองมี
การเห็ นชอบร วมกั นระหว างผู บั งคั บบั ญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา และมีความเปนไปไดจริง

เอกสาร/ หลักฐาน
คาคะแนน
ประกอบการประเมิน
ที่ได
- แ ผ น ที่ ยุ ท ธศ า ส ต ร / แ ผ น
0.5
ยุท ธศาสตร ของหนวยงานที่
แสดงใหเห็นวามีการจัดทํา
0.5
- เอกสาร/หลั ก ฐานการถ า ย
ระดั บ จากองค ก ารสู ร ะดั บ
หนวยงานและระดับบุคคล
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให
1
เห็นวามีการสือ่ สารใหบุคลากร
ในหนวยงานมีความรู ความ
เขาใจถึงกระบวนการถายทอด
ตัวขี้วัดและเปาหมายจาก
องคกรทั่วทั้งองคกร เชน
รายงานการประชุม
-เอกสารที่แสดงใหเห็นวา
1
บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

๓

เกณฑการใหคะแนน

มีการจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ
เพื่อเปนการผูกมัด (Commitment) ตอความสําเร็จตาม
เปาหมายของตัวชี้วัด และมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จ
ตามขอตกลงซึ่ งตองมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บตัวชี้วัดและ
เป าหมาย รวมถึ งเกณฑ การประเมิ นผลความสํ าเร็ จที่
สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI Template) เปน
รายบุคคล

เอกสาร/ หลักฐาน
คาคะแนน
ประกอบการประเมิน
ที่ได
ในการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล
และมีความเห็นชอบรวมกัน
ระหวางผูบงั คับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา
มีเอกสารตามแบบฟอรมที่ ๑
2
และแบบฟอรมที่ ๒ตาม
ภาคผนวกรอบ 6 เดือนแรก
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2559 – 31 มีนาคม 2561)

7.2) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31
มีนาคม 2560) ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คาคะแนนที่ได
1
2
3
4
5
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
๑
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยจัดทํ า
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่ อแสดงใหเห็ นถึง
ระบบในการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการสู
ระดับหน วยงานและระดับบุ คคล เพื่ อผลั กดันให เกิ ด
ความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงาน
ที่ตั้งไว
๒
- มีการสื่อสาร ทําความเขาใจอยางทั่วถึง เพื่อใหบุคลากร
ในหนวยงานทราบถึงกระบวนการในการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายจากองคการสูระดับหนวยงานและบุคคล
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมใน
การดํ าเนิ นการตามระบบการถ ายทอดตั วชี้ วั ดและ
เปาหมายของหนวยงานไดอยางถูกตอง

เอกสาร/ หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
-แผนที่ยุทธศาสตร/แผน
ยุทธศาสตรของหนวยงานที่
แสดงใหเห็นวามีการจัดทํา
-เอกสาร/หลักฐานการถาย
ระดับจากองคการสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให
เห็นวามีการสือ่ สารใหบุคลากร
ในหนวยงานมีความรู ความ
เขาใจถึงกระบวนการถายทอด
ตัวขี้วัดและเปาหมายจาก
องคกรทั่วทั้งองคการ เชน
รายงานการประชุม
- การถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานถึงระดับบุคคล ตองมี -เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให
การเห็ นชอบร วมกั นระหว างผู บั งคั บบั ญชาและ เห็นวาบุคลากรในหนวยงานมี
ผูใตบังคับบัญชา และมีความเปนไปไดจริง
สวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัด

คาคะแนน
ที่ได
0.5
0.5

0.5

0.5
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

๓

๔

เกณฑการใหคะแนน

มีการจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ
เพื่อเปนการผูกมัด (Commitment) ตอความสําเร็จตาม
เปาหมายของตัวชี้วัด และมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จ
ตามขอตกลงซึ่ งตองมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บตัวชี้วัดและ
เป าหมาย รวมถึ งเกณฑ การประเมิ นผลความสํ าเร็ จที่
สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI Template) เปน
รายบุคคล
- มี ระบบการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน
และประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายในแต
ละระดั บตามข อตกลง เพื่ อติ ดตาม กํ ากั บ ให มี การ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
- หน วยงานประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตั วชี้ วั ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ตามข อ ตกลงและประเมิ นสมรรถนะ
รายบุคคล ในรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ระหว างวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2560 ถึ ง 31
มี น าคม 2561) และนํ า ผลการประเมิ น ไปใช
ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/คาจาง

๕

สํ า นั ก ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อาหารปลอดภั ย
ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตั วชี้ วั ดผลสั มฤทธิ์ ตาม
ขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุ คคลในรอบ 12
เดือนแรก ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) และ
นําผลการประเมิ นไปใชประกอบการพิ จารณาปรั บขึ้น
เงินเดือน/คาจาง

เอกสาร/ หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
รายบุคคลและมีความเห็นชอบ
รวมกันระหวางผูบงั คับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา
มีเอกสารตามแบบฟอรมที่ ๑
และแบบฟอรมที่ ๒ตาม
ภาคผนวกรอบ 6 เดือนแรก
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2559 – 31 มีนาคม 2560)

คาคะแนน
ที่ได

-มี เอกสารที่ แสดงให เห็ นว าได มี
การติดตามความก าวหนาผลการ
ดําเนินงาน และประเมินผลสําเร็ จ
ของตัวชี้วัดและเปาหมายในแตละ
ระดั บเช น รายงานการประชุ ม
หนวยงานประจําเดือนฯ
-เอกสาร/หลั กฐานที่ แสดงให เห็ น
ว าได นํ าผลการประเมิ น มาใช
ประกอบพิ จารณาประเมินเลื่ อน
ขั้นเงินเดือน/คาจาง รอบ 6 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหวางวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2560
ถึง 31 มีนาคม 2561)
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
ได นํ าผลการประเมิ นมาใช
ประกอบพิ จารณาประเมิ นเลื่ อน
ขั้ นเงิ นเดื อน/ค าจ าง รอบ 10
เดือน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.
2561 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

0.5

1

0.5

1
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8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด
ของหนวยงานสูระดับบุคคลและนําผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใชในการขึ้นเงินเดือน

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
-

9. หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
๑.
๒.
3.
4.

ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
นางสาวภารดี ผจญ
นางสาวนันทยา ดอนสวัสดิ์
นายธีรยุทธ มงคงมะไฟ

หมายเลขโทรศัพท
๐ ๒๕๙๐ 1619
๐ ๒๕๙๐ 1620
๐ ๒๕๙๐ 1620
๐ ๒๕๙๐ 1620
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1. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณของ
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 6
4. คําอธิบาย :
ความสํ า เร็จ ของการจัด ทํา แผนปฏิ บั ติก ารจั ดซื้ อจั ด จา ง หมายถึ ง สํ านั ก ส ง เสริ มและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัยในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจํ าปของหนวยงาน และ/หรือ แผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ างประจํ าปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุ น
(คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง)ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 รวมถึงดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางประจําปของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) ตามระยะเวลา
ที่กําหนด โดยการจั ดซื้อจัดจางและการบริหารพั สดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิ ดประโยชนสูงสุดแก
หนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการประกอบดวย ความคุมคา ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได
- แผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง ประจําปของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สวนกลาง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจํ าปของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผน
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนด (กรณีหนวยงานโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงาน
เปนงบลงทุนจะตองดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ อยางเครงครัด) และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- การจั ดซื้ อ จั ด จ า ง หมายถึง การดํา เนิน การเพื่ อ ให ไดม าซึ่ ง พั ส ดุโ ดยการซื้ อ จ าง เช า
แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ปงบประมาณ พ.ศ.2561
กําหนดใหทุกหนวยงานจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) และการวิเคราะหผล
ของแผนจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน รวมถึงงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินตอสราง)
- หน วยงาน หมายถึง สํ านั ก ส ง เสริ ม และสนับ สนุ นอาหารปลอดภั ยในสั ง กั ดสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางและหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางและที่
ตั้งอยูในสวนภูมิภาค
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เหตุผล :
1. เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ
2. เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม
ตรวจสอบได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนโดยสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐซึ่งเปนมาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ
3. เพื่อใหมีการวางแผนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะทําใหมีการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกรใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
5. โปรงใสประสิทธิภาพ มีการแขงขันที่เปนธรรม ตรวจสอบได ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
6. เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิท ธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําป งบประมาณ
พ.ศ.2560
5. สูตรคํานวณ : ไมมี
6. เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
๑

๒

รายละเอียดการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการ
(1) กําหนดผูร ับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ (กรณีหนวยงานได
กําหนดแผนความตองการครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 และไดรับ
งบประมาณตามที่บรรจุไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
รวมถึงไดโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุน)
(2) จัดทําคําสัง่ แตงตั้งผูรบั ผิดชอบของหนวยงาน
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการ
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60ใหแลวเสร็จกอน
วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60 เสนอผูบริหารอนุมัติแผนฯ พรอมขออนุญาต
นําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน (หนังสืออนุมัติแผนพรอมการขออนุญาต จะตองระบุวันที่ 10
พฤศจิกายน ๒๕60)
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการ
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

๓

รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
เสนอผูบริหารอนุมัติ พรอมขออนุญาตนําแผนปฏิบัติการฯ(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร
บนเว็บไซตของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (หนังสืออนุมัติแผนพรอมการ
ขออนุญาต จะตองระบุวันที่ 31 ตุลาคม 2560
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการ
(1) นําสําเนาหนังสือเสนอผูบริหารอนุมัติแผนฯ ที่มีการขออนุญาตนําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักสงเสริม
และสนับสนุนอาหารปลอดภัย และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 ตามขั้นตอนที่ 2 (1) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 พรอม Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร
- ใหนําสําเนาหนังสือตามขอ (1)และสําเนา Print Screen หลักฐานการเผยแพร
สงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯและสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
santana.k1986@gmail.comภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และสงรายงาน
เปนเอกสารภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
(2) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯรวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ในภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง
และที่ตั้งอยูสวนภูมิภาคประกาศเผยแพรบนเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕60
(3) หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตงั้ อยูสวนภูมิภาค (วพบ.
และ วสส.)จัดสงเฉพาะสําเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ตามขั้นตอนที่ 2 (2) สง
(3.1) สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560***(เฉพาะแผนฯ)และ
(3.2) สงเอกสารอิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอนที่ 2 (2)ที่ santana.k1986@gmail.com
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
(4) หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางจัดสงสําเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ
และที่ดินกอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๔๖
(4.1) สงเอกสารอิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอนที่ 2 (2)ที่santana.k1986@gmail.com
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2560
(4.2) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)สงสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2560 ***(เฉพาะแผนฯ)
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
3 (ตอ)

รายละเอียดการดําเนินงาน
(5) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบลงทุน(คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖
ในภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง และที่ตั้งอยูสวนภูมิภาค
ประกาศเผยแพรผานเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 พรอม Print Screen หลักฐานการเผยแพร
การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
เฉพาะงบลงทุน(คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง)
ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2560) ดําเนินการดังนี้
(6) หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง และที่ตั้งอยู
สวนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.)รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้
(6.1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ (งบลงทุน) ฯ พรอม
ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอม Print Screen หลักฐานการเผยแพรภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
(6.2) สําเนาหนังสือตามขอ (6.1) และสําเนาหลักฐาน Print Screen สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
(6.3) สําหรับ วพบ. และ วสส. สงรายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ภายในวันที่ 5มกราคม 2560
(6.4) สําหรับวพบ. และ วสส.สงสําเนาหนังสือทีส่ งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ตามขอ (6.3) สงในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)
(7) หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง และที่ตั้งอยู
สวนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.)รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้
(7.1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พรอม
ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอม Print Screen หลักฐานการเผยแพรภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561
(7.2) สําเนาหนังสือตามขอ (7.1) และสําเนาหลักฐาน Print Screen สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
(7.3) สําหรับวพบ. และ วสส. สงรายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561
(7.4) สําหรับวพบ. และ วสส.สงสําเนาหนังสือทีส่ งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ตามขอ (7.3) สงในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 6เมษายน 2561
36

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

๔

รายละเอียดการดําเนินงาน
การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
รอบ 6 เดือน ดังนี้
(8) หนวยงานดําเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 ดังนี้
(8.1) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) เสนอผูบริหาร
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอม Print Screen
หลักฐานการเผยแพรภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕61
(8.2) สําเนาหนังสือตามขอ (8.1) และสําเนาหลักฐานPrint Screenสงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ที่ santana.k1986@gmail.comภายในวันที่ 3 เมษายน ๒๕61 และสงรายงาน
เปนเอกสารภายในวันที่ 6 เมษายน 2561
ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561)
(1) หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง และที่ตั้งอยู
สวนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้
(1.1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พรอม
ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอม Print Screen หลักฐานการเผยแพรภายในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕61
(1.2) สําเนาหนังสือตามขอ (1.1) และสําเนาหลักฐาน Print Screen สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕61
(1.3) สําหรับ วพบ. และ วสส. สงรายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
(1.4) สําหรับ วพบ. และ วสส. สงสําเนาหนังสือที่สง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ตามขอ (1.3) สงในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)
(2) หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง และที่ตั้งอยู
สวนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้
(2.1) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พรอม
ขออนุญาตนํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอม Print Screen หลักฐานการเผยแพรภายในวันที่ 27 กันยายน 2561
(2.2) สําเนาหนังสือตามขอ (2.1) และสําเนาหลักฐาน Print Screen สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

4 (ตอ)

๕

รายละเอียดการดําเนินงาน
(2.3) สําหรับ วพบ. และ วสส. สงรายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
(2.4) สําหรับ วพบ. และ วสส. สงสําเนาหนังสือที่สง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคและแตกรณี ตามขอ (2.3) สงในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่santana.k1986@gmail.comภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 รอบ
12 เดือน ดังนี้
(3) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕60และ
(3.1) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) เสนอผูบริหาร
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอม Print Screen
หลักฐานการเผยแพรภายในวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕61
(3.2) สําเนาหนังสือตามขอ (2.1) และสําเนาหลักฐานPrint Screen สงให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ที่ santana.k1986@gmail.comภายในวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕61 และสงรายงาน
เปนเอกสารภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการ
(1) วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ.2561
และวิเคราะหผลแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะ
งบลงทุน(คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เรื่อง การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ (ถามี) ตามแบบการวิเคราะหผลฯ
ที่กําหนด
(1.1) เสนอผูบริหารรับทราบผลการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ/หรือผลการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน(คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง)
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ถามี) พรอมขออนุญาตนําผลการวิเคราะหขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕61
(1.2) สงผลการวิเคราะหฯ ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่santana.k1986@gmail.comภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕61
เพื่อวิเคราะหตามกระบวนการของ ITA ตอไป
(1.3) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ นําผลการวิเคราะหฯขึ้นเว็บไซต
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ
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*** หมายเหตุ
1. ทุกหนวยงานตองรายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนตามแบบสรุปผลการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหนวยงานขอรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ดําเนินการ ดังนี้
1.1 จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซือ้ จัดจางประจําเดือน...(แบบ สขร.1) เสนอผูบ ริหาร
ของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผูบ ริหารของหนวยงานนําแบบสรุปผล
การดําเนินงานจัดซือ้ จัดจางในรอบเดือน... (แบบ สขร.1) ขึน้ เว็ปไซตของหนวยงาน
1.2 สงแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซือ้ จัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร.1) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสไปยัง Santana.k1986@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบดวย
1.2.1 หนังสือเสนอผูบ ริหาร
1.2.2 แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซือ้ จัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร.1)
1.2.3 Print Screen หนาเว็บไซตของหนวยงาน
2. ทุกหนวยงานตองประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของหนวยงาน และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) 3 แหลง
ดังนี้ (1) เว็ปไซตกรมบัญชีกลาง (2) เว็ปไซตหนวยงาน และ(3) ปดประกาศทีห่ นวยงาน
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7. แนวทางการประเมินผล : แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560
– 31 มีนาคม 2561) ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
1
ขั้นตอนที่ 1

2
-

คาคะแนนที่ได
3
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
๑
(1) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยกําหนดผูร ับผิดชอบหลักใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะ
งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
กอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖
(2) หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ผูรบั ผิดชอบของหนวยงาน
2
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
กอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผน
การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ (ถามี)

4
-

5
ขั้นตอนที่ 3

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
การประเมิน
- คําสั่งแตงตั้งผูร ับผิดชอบฯ

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ระบุ
วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60
2) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงานระบุวันที่ 11 พฤศจิกายน
2560
๑)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะ
งบลงทุนฯ ระบุวันที่15 ตุลาคม ๒๕๕9
2) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้น

คาคะแนน
ที่ได
๑

2
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
3

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
คาคะแนน
การประเมิน
ที่ได
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานระบุ
วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60
(1) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร 1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารอนุมัติ
2
ปลอดภัยดําเนินการเผยแพรแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ทีม่ ีการ
พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซตของสํานัก
ขออนุญาตนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย จัดจางฯ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงานระบุวันที่ 14 พฤศจิกายน
2560
2) หลักฐานการ Print Screen
เผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บน
เว็บไซตของหนวยงานระบุวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560
3) หนังสือรายงานเปนเอกสาร
ระบุวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
(2) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
หลักฐานการ Print Screen เผยแพร
กระทรวงสาธารณสุข รวบรวบแผน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60บนเว็บไซต
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และเผยแพร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
ระบุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ
สําเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
(3) และ (4) หนวยงานจัดสงสําเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
เฉพาะงบลงทุน จดหมายอิเล็กทรอนิกส
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะ
- วพบ.วสส. ระบุวันที่ 8 พฤศจิกายน
งบลงทุน
2560
- สป.สวนกลาง ระบุวันที่ 29 ตุลาคม
2560
เกณฑการใหคะแนน
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
คาคะแนน
การประเมิน
ที่ได
(5) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
หลักฐานการ Print Screen เผยแพร
กระทรวงสาธารณสุขฯ รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุนฯ งบลงทุนฯ บนเว็บไซตของศูนย
และเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ ระบุวันที่
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 30 พฤศจิกายน 2560
บนเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตฯ
(6) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร 1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหาร
ปลอดภัยรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ รับทราบ รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
ฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน การฯ (งบลงทุน)ฯ พรอมขออนุญาต
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
นํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ระบุวันที่ 28 ธันวาคม
2560
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 29 ธันวาคม 2560
3) วพบ. และ วสส. สําเนาหนังสือทีส่ ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณีระบุวันที่ 5 มกราคม
2560
4) วพบ. และ วสส. สงตาม 3) ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบุวันที่ 5
มกราคม 2561
(7) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร 1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหาร
ปลอดภัยรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 2 รอบ 6
การฯ (งบลงทุน)ฯ พรอมขออนุญาตนํา
เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ (งบ
ลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ระบุวันที่ 29 มีนาคม
2561
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 30 มีนาคม 2561
เกณฑการใหคะแนน
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

เกณฑการใหคะแนน

(8) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
(สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
คาคะแนน
การประเมิน
ที่ได
3) วพบ. และ วสส. สําเนาหนังสือ
ที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคแลวแตกรณีระบุวันที่ 6
เมษายน 2561
4) วพบ. และวสส. สงตาม 3) ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบุวันที่ 6
เมษายน 2561
1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
พรอม Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร ระบุวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 และสง
รายงานเปนเอกสารภายในวันที่ 6
เมษายน 2561

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560
– 30 กันยายน 2561) ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

1
ขั้นตอนที่ 1

2
ขั้นตอนที่ 2

คาคะแนนที่ได
3
ขั้นตอนที่ 3

4
ขั้นตอนที่ 4

5
ขั้นตอนที่ 5
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
๑
(1) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยกําหนดผูร ับผิดชอบหลักใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะ
งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
กอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖
(2) หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ผูรบั ผิดชอบของหนวยงาน
2
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

3

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
การประเมิน
- คําสั่งแตงตั้งผูร ับผิดชอบฯ

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60ระบุ
วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕9
2) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงานระบุวันที่ 11 พฤศจิกายน
2560
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ๑)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะ
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน งบลงทุนฯ ระบุวันที่ 15ตุลาคม ๒๕๕9
กอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการ 2) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารอนุมัติ
ตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผน แผนฯ ที่มีการขออนุญาตนําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ (ถามี)
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้น
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานระบุ
วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60
(1) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร 1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารอนุมัติ
ปลอดภัยดําเนินการเผยแพรแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ทีม่ ีการ
พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซตของสํานัก
ขออนุญาตนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย จัดจางฯ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ

คาคะแนน
ที่ได
๑

1

1

หนวยงานระบุวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

เกณฑการใหคะแนน

(2) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข รวบรวบแผน
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และเผยแพร
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ
(3) และ (4) หนวยงานจัดสงสําเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะ
งบลงทุน

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
การประเมิน
2) หลักฐานการ Print Screen
เผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บน
เว็บไซตของหนวยงานระบุวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560
3) หนังสือรายงานเปนเอกสาร
ระบุวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
หลักฐานการ Print Screen เผยแพร
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60บนเว็บไซต
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ
ระบุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คาคะแนน
ที่ได

สําเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
เฉพาะงบลงทุน จดหมายอิเล็กทรอนิกส
- วพบ.วสส. ระบุวันที่ 8 พฤศจิกายน
2560
- สป.สวนกลาง ระบุวันที่ 29 ตุลาคม
2560
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
คาคะแนน
การประเมิน
ที่ได
(5) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
หลักฐานการ Print Screen เผยแพร
กระทรวงสาธารณสุขฯ รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุนฯ งบลงทุนฯ บนเว็บไซตของศูนย
และเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ ระบุวันที่
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 30 พฤศจิกายน 2560
บนเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตฯ
(6) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร 1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหาร
ปลอดภัยรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ รับทราบ รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
ฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน การฯ (งบลงทุน)ฯ พรอมขออนุญาต
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
นํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ระบุวันที่ 28 ธันวาคม
2560
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 29 ธันวาคม 2560
3) วพบ. และ วสส. สําเนาหนังสือทีส่ ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณีระบุวันที่ 5 มกราคม
2561
4) วพบ. และ วสส. สงตาม 3) ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบุวันที่ 5
มกราคม 2561
(7) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร 1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหาร
ปลอดภัยรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 2 รอบ 6
การฯ (งบลงทุน)ฯ พรอมขออนุญาตนํา
เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ (งบ
ลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ระบุวันที่ 29 มีนาคม
2561
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 30 มีนาคม 2561
เกณฑการใหคะแนน
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

4

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
คาคะแนน
การประเมิน
ที่ได
3) วพบ. และ วสส. สําเนาหนังสือ
ที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคแลวแตกรณีระบุวันที่ 6
เมษายน 2561
4) วพบ. และวสส. สงตาม 3) ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบุวันที่ 6
เมษายน 2561
(8) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารรับทราบ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
จางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผล
(สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
พรอม Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร ระบุวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 และสง
รายงานเปนเอกสารภายในวันที่ 6
เมษายน 2561
(1) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร 1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหาร
1
ปลอดภัยรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ฯ (งบลงทุน) ฯ พรอมขออนุญาตนํา
(สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561)
รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ (งบ
ลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ระบุวันที่ 28 มิถุนายน
2561
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 29 มิถุนายน 2561
3) วพบ. และ วสส. สําเนาหนังสือ
ที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคแลวแตกรณีระบุวันที่ 6
กรกฎาคม 2561
เกณฑการใหคะแนน
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
คาคะแนน
การประเมิน
ที่ได
(2) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร 1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหาร
ปลอดภัยรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ฯ (งบลงทุน) ฯ พรอมขออนุญาตนํา
(สิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2561)
รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ (งบ
ลงทุน) ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ระบุวันที่ 27 กันยายน
2561
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 28 กันยายน 2561
3) วพบ. และ วสส. สําเนาหนังสือ
ที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคแลวแตกรณีระบุวันที่ 5 ตุลาคม
2561
4) วพบ. และ วสส. สงตาม 3) ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบุวันที่ 5
ตุลาคม 2561
(3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารรับทราบ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
พ.ศ. 2560ไตรมาสที่ 2 รอบ 12 เดือน จางฯ พรอมขออนุญาตนํารายงานผล
(สิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2560)
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯขึ้น
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน พรอม
Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 5 ตุลาคม 2560
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร
ระบุวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกณฑการใหคะแนน
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ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
5
(1) วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ.2560
และวิเคราะหผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
เฉพาะงบลงทุนฯ

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
คาคะแนน
การประเมิน
ที่ได
1) สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารรับทราบ
1
ผลการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ.2561
และ ผลการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เฉพาะงบลงทุนฯ พรอม
ขออนุญาตนํารายงานผลฯขึ้นเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน พรอม Print
Screen หลักฐานการเผยแพร ระบุวันที่
9 ตุลาคม 2561
2) สงผลการวิเคราะหใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบุวันที่ 9
ตุลาคม 2561

8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณของ
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ พ.ศ. ….
๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕๕9
-

10. หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป.

ชื่อ – สกุล ผูร ับผิดชอบ
1. นางสาวภณวัส นิลดํา
2. นางสาวพรรณิภา พิลึก

หมายเลขโทรศัพท
๐ ๒๕๙๐ 1619
๐ ๒๕๙๐ 1620
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๑. ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
๒. หนวยวัด : ระดับ
๓. น้ําหนัก: รอยละ 6
๔. คําอธิบาย:
หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางที่จัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน ๒๒ หนวยงานประกอบดวย ๑. กองกลาง
2.กองกฎหมาย 3.กองการตางประเทศ 4.กองการพยาบาล 5.กองตรวจราชการ 6.กองบริหารการคลัง 7.กอง
บริหารการสาธารณสุข 8.กองบริ หารทรัพ ยากรบุคคล 9.กองยุทธศาสตรและแผนงาน 10.กองเศรษฐกิ จ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 11.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 12.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13.สถาบั นพระบรมราชชนก 14.กลุ ม ตรวจสอบภายใน สํ านัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข 15.กลุ ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 16.กลุมพัฒนาระบบบริหาร 17.กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 18.
สํานัก งานรั ฐ มนตรี 19.สํ านัก งานบริ ห ารโครงการรวมผลิ ตแพทยเ พิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบท 20.สํ านัก วิชาการ
สาธารณสุข 21.สํานักสารนิเทศ 22.สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
หนวยงานคุณธรรม หมายถึง สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการตามเกณฑ
หนวยงานคุณธรรมที่กําหนดเพื่อใหมี การบริห ารจัดการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ประหยัด ยึดมั่นในสิ่ง ที่
ถูกตองบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ตลอดจนใหบริการดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ดวยความมีน้ําใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณคาของผูรับบริการ และบุคคลอื่น ปฏิบัติงานดวยความสุขเพื่อประโยชน
ของประชาชนและแผนดิน
ระดับความสํ า เร็จในการดํา เนินการเปนหนวยงานคุณธรรม หมายถึง สํานักส งเสริ มและ
สนับสนุนขั้นตอนการดําเนินงานหนวยงานคุณธรรม ตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 5 ขัน้ ตอน
๕. สูตรการคํานวณ : ไมมี
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๖. เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
๑
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยประกาศนโยบาย “หนวยงานคุณธรรม”
และประกาศเจตจํานงมุงสูการเปนหนวยงานคุณธรรม
๒
- ประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานเขาใจแนวทางการดําเนินการเปนหนวยงาน
คุณธรรม
- แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินการ “หนวยงาน
คุณธรรม”
- คณะกรรมการหรือคณะทํางานรวมกันวางแผนดําเนินการพัฒนาใหเปน“หนวยงานคุณธรรม”
- หนวยงานกําหนด/ทบทวนอัตลักษณ โดยนํา คานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
และคุณธรรมที่พึงประสงคตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2560-2564) 4 ประการ คือ พอเพียง วิจัย สุจริต จิตอาสา เปนแนวทาง
- จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ โดยบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวน
รวม
๓
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หนวยงานคุณธรรม”
๔
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม “หนวยงานคุณธรรม”
รอบ ๖ เดือน
๕
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หนวยงานคุณธรรม”
รอบ 12 เดือน
- สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ ๑๒ เดือน เสนอผูบริหารหนวยงานเพื่อเปนขอมูลในการ
พัฒนา “หนวยงานคุณธรรม”ในปตอไป
- ทุกหนวยงานตองเขารวมกิจกรรมและนําเสนองานในเวที “ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral
Market)” ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561
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๗. แนวทางการประเมินผล : แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้
7.1) การประเมินรอบ ๖ เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕
60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
1
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนกร
ดําเนินงาน
๑

๒

2
-

คาคะแนนที่ได
3
ขั้นตอนที่ 2

เกณฑการใหคะแนน

4
-

5
ขั้นตอนที่ 3
เอกสาร/ หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ๑. นโยบายที่เปนลายลักษณ
ประกาศนโยบาย“หนวยงานคุณธรรม”และประกาศ อักษร (0.5)
เจตจํานงมุงสูการเปนหนวยงานคุณธรรม
๒. เอกสาร/หลั ก ฐานที่ แสดง
ให เ ห็ น ว า มี ก ารปร ะกาศ/
สื่ อ ส า ร ใ ห บุ ค ล า ก ร ใ น
หนวยงานรับทราบ (0.25)
3. รายงานการประชุม ชี้แจง
และภาพถาย (0.25)
- ประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน 1. รายงานการประชุ ม ชี้ แ จง
เข า ใจแนวทางการดํ า เนิ น การเป น หน ว ยงาน นโยบายภาพถาย (0.50)
คุณธรรม
2.คําสัง่ คณะกรรมการหรือ
- แต ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานฯเพื่ อ คณะทํางานฯ (0.50)
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการดํ า เนิ น การ “หน ว ยงาน 3.เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให
คุณธรรม”
เห็นวาหนวยงานกําหนด/
- คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะทํางานร วมกั น ทบทวนอัตลักษณโดยนํา
วางแผนดํ า เนิ น การพั ฒ นาให เ ป น “หน ว ยงาน คานิยมองคกรกระทรวง
คุณธรรม”
สาธารณสุข (MOPH) และ
- หนวยงานกําหนด/ทบทวนอัตลัก ษณโดยนําคานิยม คุณธรรมที่พงึ ประสงคตามแผน
องคกรกระทรวงสาธารณสุข(MOPH) และคุณธรรมที่ แมบทสงเสริมคุณธรรม
พึ ง ประสงค ต ามแผนแม บ ทส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ.2560- (พ.ศ.2560-2564) 4 ประกา
2564) 4 ประการ คือ พอเพี ยง วินัย สุ จริ ต จิ ต คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา เปนแนวทาง
อาสา เปนแนวทาง (0.50)
- จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมตอบสนองอั ต 4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ลักษณ โดยบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม การดําเนินการหนวยงาน
คุณธรรม (0.50)

คา
คะแนน
ได
๑

2
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ขั้นตอนกร
ดําเนินงาน
๓

เอกสาร/ หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
“หนวยงานคุณธรรม”

เอกสาร/หลักฐานการที่แสดง
ใหเห็นวาหนวยงานดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม “หนวยงาน
คุณธรรม”

คา
คะแนน
ได
2

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 2560
– ๓0 กันยายน ๒๕๖1) ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
1
ขั้นตอนที่ 1

2
ขั้นตอนที่ 2

คาคะแนนที่ได
3
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอน
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
๑
ผู อํ า นวยการสํ านั ก ส ง เสริ ม และสนั บสนุ นอาหาร
ปลอดภัยประกาศนโยบาย“หนว ยงานคุณธรรม ”
และประกาศเจตจํ า นงมุ ง สู ก ารเป น หน ว ยงาน
คุณธรรม

๒

-

-

-

-

ประชุ ม ชี้ แ จงนโยบายให บุ ค ลากรทุ ก คนใน
หนว ยงานเข าใจแนวทางการดํา เนิ นการเป น
หนวยงานคุณธรรม
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานฯเพื่ อ
ขับ เคลื่ อ นนโยบายการดําเนินการ “หนวยงาน
คุณธรรม”
คณะกรรมการดํ า เนิ น การหรื อ คณะทํ า งาน
ร ว มกั น วางแผนดํ า เนิ น การพั ฒ นาให เ ป น
“หนวยงานคุณธรรม”
หน ว ยงานกํ า หนด/ทบทวนอั ต ลั ก ษณ โ ดยนํ า
คานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุข(MOPH) และ
คุณธรรมที่ พึงประสงคตามแผนแมบ ทส งเสริ ม

4
ขั้นตอนที่ 4

5
ขั้นตอนที่ 5

เอกสาร/ หลักฐาน
คะแนน
ประกอบการประเมิน
ที่ได
๑. นโยบายที่เปนลายลักษณ
๑
อักษร (0.5)
๒. เอกสาร/หลั ก ฐานที่ แสดงให
เห็นวามีการประกาศ/สื่อ สารให
บุ ค ลากรในหน วยงานรั บ ทราบ
(0.25)
3. รายงานการประชุมชี้แจงและ
ภาพถาย (0.25)
1. รายงานการประชุ ม ชี้ แ จง
1
นโยบายภาพถาย (0.50)
2.คําสัง่ คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานฯ (0.50)
3.เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็น
วาหนวยงานกําหนด/ทบทวนอัต
ลักษณโดยนํา คานิยมองคกร
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
และคุณธรรมที่พงึ ประสงคตาม
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2560-2564) 4 ประกา
53

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอน
ดําเนินงาน

๓

๔

๕

เกณฑการใหคะแนน

เอกสาร/ หลักฐาน
คะแนน
ประกอบการประเมิน
ที่ได
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
เปนแนวทาง (0.50)
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
ดําเนินการหนวยงานคุณธรรม
(0.50)

คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2560-2564) 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา เปนแนวทาง
- จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัต
ลัก ษณ โดยบุคลากรทุก คนในหนวยงานมี สวน
รวม
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เอกสาร/หลักฐานการที่แสดงให
เห็นวาหนวยงานดําเนินการตาม
“หนวยงานคุณธรรม”
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
“หนวยงานคุณธรรม”
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/ เอกสาร/หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การ
โครงการ/กิจกรรม “หนวยงานคุณธรรม”
ติ ด ตามและประเมิ นผลการ
รอบ ๖ เดือน
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิ จกรรม “หนวยงานคุณธรรม”
รอบ 6 เดือน
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
1. เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หนวยงานคุณธรรม” ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
รอบ 12 เดือน
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ง า น /
- สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินการ รอบ 12
โครงการ/กิ จ กรรม “หนวยงาน
เดือน เสนอผูบ ริหารหนวยงานเพือ่ เปนขอมูลในการ คุ ณ ธรร ม ” ร อบ 12 เดื อ น
พัฒนา “หนวยงานคุณธรรม” ในปตอไป
(0.25)
- ทุกหนวยงานตองเขารวมกิจกรรมและนําเสนอ
2. สรุ ป และวิ เ คราะห ผ ลการ
ผลงานในเวที “ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral
ดําเนินการ รอบ 12 เดือน เสนอ
Market) ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561
ผูบริหารหนวยงานเพื่อเปนขอมูล
ใ น ก า ร พั ฒ น า “ ห น ว ย ง า น
คุณธรรม” ในปตอไป (0.5)
3. เอกสาร/หลักฐานการเขารวม
กิ จ กรรมและนําเสนอผลงานใน
เวที “ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH
Moral Market)” ในชวงเดือ น
กรกฎาคม – สิ ง หาคม 2561
(0.25)

1

1

1
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๘. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
เปนหนวยงานคุณธรรม

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8
๒๕๕9๘
-

๒๕60
-

๙. แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :
แหลงขอมูล สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สวนกลาง)
วิธีการจัดเก็บขอมูล ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานพัฒนาหนวยงานคุณธรรม จาก
แบบฟอรมการรายงานผล
รอบ ๖ เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
รอบ ๖ เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖1)
๑๐. หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป.
ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ
๑. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย
๒. นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ
๓. นางสาวนันทยา ดอนสวัสดิ์

หมายเลขโทรศัพท
๐ ๒๕๙๐ 1620
๐ ๒๕๙๐ 1620
๐ ๒๕๙๐ 1619
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