รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561)

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ที่ปรึกษา
1. ดร.ไพบูลย

เอี่ยมขํา

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย

ผูด ําเนินการจัดทํา
1. นางสาวจิณณพัชร
2. นางชนิดา
3. นางสาวภณวัส
4. นางสาวพรรณิภา
5. นางสาวกัญญารัตน
6. นางสาววีรยา
7. นางสาวลลิตา
8. นางสาววิการณดา

ภูมิชัยศรี
สรรพโส
นิลดํา
พิลึก
กรรณสูตร
แกวกลม
สมสัตย
สรบุตร

หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร
หัวหนากลุมศูนยขอมูลขาวสารฯ
หัวหนากลุมบริหารภาคีเครือขายฯ
หัวหนากลุมอํานวยการ
หัวหนากลุมกิจการตางประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ผูจัดพิมพและเรียบเรียงเอกสาร
1. นางสาวนันทยา
ดอนสวัสดิ์
2. นายธีรยุทธ
มงคลมะไฟ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุข

คํานํา
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการเปนผูดูแลการ
จัดทํารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนผูประสานงาน กํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่ ก.พ.ร. กําหนด เพื่อใหการดําเนินงานของทุกกลุมงาน/ฝาย บรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดจัดทําคํารับรอง
ปฏิบั ติ ร าชการกั บ สํ านัก งานปลั ดกระทรวง 12 เดื อ น (ตั้ง แต เ ดือ นตุล าคม 2560 – กั นยายน 2561)
ไดดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ที่ใหความสําคัญ
กับการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการและถายทอดนโยบายและตัวชี้วัดสูก ารปฏิบั ติอ ยางชัดเจน ทั้ งมี สวน
สงเสริม สนับสนุน และขอขอบคุณผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานัก
บริหารการสาธารณสุขทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานมา ณ โอกาสนี้

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
กันยายน 2561

สารบัญ
หนา
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (รอบ 12 เดือน)
มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล :
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบ
คุณภาพงานอาหารปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
เสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขาย INFOSAN
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของ
อาหาร
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 รอยละของการสือ่ สารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยอาหาร
ปลอดภัยสูก ลุม เปาหมายไดไมนอยกวารอยกวา 70
การประเมินคุณภาพ :
ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับความสําเร็จของการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการไปใชใน
การพัฒนาสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ :
ตัวชี้วัดที่ 3
รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคลและนําผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใชในการขึ้นเงินเดือน
การพัฒนาองคการ :
ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
ของหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 6
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติราชการ

มิตภิ ายนอก รอยละ 75
ตัวชี้วดั ที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนนโยบาย
เรงดวน/ภารกิจหลักแผนปฏิบตั ิราชการของ
หนวยงาน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/
แผนปฏิบตั ิราชการของหนวยงาน หรือประจําตาม
หนาทีป่ กติ
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพ
งานอาหารปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาเครือขาย INFOSAN
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 รอยละของการสื่อสารประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยอาหารปลอดภัยสู
กลุมเปาหมายไดไมนอยกวารอยกวา 70
ตัวชี้วดั ที่ 2 ระดับความสําเร็จของการนําผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการไปใชในการ
พัฒนาสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มิตภิ ายใน รอยละ 25
ตัวชี้วดั ที่ 3 รอยละของอัตราการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวมของหนวยงาน
ตัวชี้วดั ที่ 4 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวชี้วดั ของหนวยงานสูระดับบุคคลและนําผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใชในการขึ้นเงินเดือน
ตัวชี้วดั ที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
ของหนวยงาน
ตัวชี้วดั ที่ 6 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปน
หนวยงานคุณธรรม

หนวยวัด
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ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คา
คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน
ถวง
ที่ได
น้ําหนัก

5.0000

รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ผูรายงาน ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา หนวยงาน สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้ วัดที่ : 1.2.1 ระดับ ความสํ าเร็ จ ของการดําเนินงานโครงการบู ร ณาการและพั ฒ นาตนแบบระบบคุณภาพ
งานอาหารปลอดภัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวภารดี นาคผจญ
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นางสาวลลิตา สมสัตย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. นางสาววิการณดา สุรบุตร
โทรศัพท : 02 590 1623
โทรศัพทมือถือ : 085 716 0785
คําอธิบาย :
โครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย หมายถึง การบูรณาการและ
พัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยอยางตอเนื่อง ซึ่งเนนในระดับจังหวัดโดยเชื่อมตอไปยังสวนกลางและ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในหวงโซอาหาร โดยใชมาตรฐานระบบการควบคุมอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ และกฎ
อนามั ยระหวางประเทศดานความปลอดภัยอาหารเปนแนวทางใหจั งหวัดมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการ
ควบคุม กํ ากับ ดูแลอาหารเป นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลอ งกั บหลั กการสากลเพื่อ ให เกิดความยั่งยืนในระบบ
คุณภาพการทํางานอาหารปลอดภัย
ระบบคุ ณภาพงานอาหารปลอดภัย จั ง หวั ด หมายถึ ง ระบบงานในความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุ ขจัง หวัดในฐานะทํ าหนาที่ เป นหนวยงานควบคุม ตามกฎหมายที่เ กี่ยวขอ งกับ อาหารปลอดภัยและการ
ใหบริการเพื่อคุมครองสุขภาพประชาชน (Food Safety Regulator for Health Protection ant Provincial Level)
ตามเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 ประกอบดวย 4 ระบบ ไดแก
1) ระบบปองกัน 2) ระบบเฝาระวัง 3) ระบบตอบโต 4) ระบบบริหารจัดการเพื่อใหอาหารปลอดภัย โดยทํางาน
เชิงบูรณาการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยใหจังหวัดดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ภายใตคูมือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
จังหวัด ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่อางอิงตาม
มาตรฐานสากล IHR/Codex เพื่อใชเปนเกณฑใหจังหวัดประเมินตนเอง และพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
จนสามารถเปนจังหวัดตนแบบ
ระดับความสํ า เร็จของโครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภั ย
หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล
ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหวางประเทศ IHR และ CCFICS และเพื่อใหระบบงานอาหารปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ตอเนื่องและยั่งยืน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

2

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดดําเนินการทบทวนผลการดําเนินงานโครงการ
ป 2560 และคัดเลือกจังหวัดเพื่อพัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
ป 2561
2
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําแผนการลงพื้นทีเ่ พื่อพัฒนาจังหวัดตนแบบ
ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทาง
การบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด และเตรียมความพรอมเพือ่
พัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยป 2561
4
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดลงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพ
งานอาหารปลอดภัยจํานวน 4 จังหวัด และใหจังหวัดที่เหลือ 72 จังหวัดทําการประเมินตนเอง
ตามเกณฑระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
5
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดสรุปและจัดทํารายงานการบูรณาการและพัฒนา
ตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย เสนอผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1
2
3

เกณฑการใหคะแนน

คาคะแนนที่ได

- ทบทวนผลการดํ า เนิ น งานโครงการ ป 2560
และคัดเลือกจังหวัดเพื่อพั ฒนาเปนจังหวัดตนแบบ
ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ป 2561
- จัดทําแผนการลงพื้ นที่ เพื่อ พัฒ นาจังหวัดตนแบบ
ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
- จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
แนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงาน
อาหารปลอดภัยจังหวัด และเตรียมความพรอมเพื่อ
พัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัยป 2561

1
1
1

3

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
4

เกณฑการใหคะแนน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาคะแนนที่ได

- ลงพื้นที่เพือ่ พัฒนาจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพ
งานอาหารปลอดภัยจํานวน 4 จังหวัด และให
จังหวัดทีเ่ หลือ 72 จังหวัดทําการประเมินตนเอง
ตามเกณฑระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
5
- สรุปและจัดทํารายงานการบูรณาการและพัฒนา
ตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยเสนอ
ผูบริหาร
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบ
ระบบคุณภาพงาน อาหารปลอดภัย

น้ําหนัก
(รอยละ)
13

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนนที่ได
5.0000

1

1

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.6500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไ ดดําเนินการ : สํ านักสง เสริม และสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดดําเนินการ
“โครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย” ดังนี้
1. จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
ครั้ ง ที่ 1/2561วันจั น ทร ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. เพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ ป 2560 และคัดเลือกจังหวัดเพื่อพัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
ป 2561 จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ กาฬสินธุ สมุทรสาคร และสงขลา
2. จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. เพื่อจัดทําแผนในการลงพื้นที่พัฒนา
จังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัยจังหวัด และเตรียมความพรอมจังหวัด 4 จังหวัด เพื่อพัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัยป 2561 ระหวางวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ 2561 ณ หองจูปเตอร ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอน
เวนชั่น กรุงเทพมหานคร
4. ลงพื้ นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจํานวน 4 จังหวัดคือ จังหวัดกาฬสินธุ
ระหวางวันที่8-10 พฤษภาคม 2561 จังหวัดสงขลาระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 จังหวัดเพชรบูรณระหวาง
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 และจังหวัดสมุทรสาครระหวางวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 และใหจังหวัดที่เหลือ
72 จังหวัดทําการประเมินตนเองตามเกณฑระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
4

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
5. สรุปผลและจัดทํารายงานการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยเพื่อเสนอตอ
ผูบริหาร
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหาร ใหความสําคัญโดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง
2. บุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ใหความรวมมือในการดําเนินการแตละกิจกรรมตามแผนฯ
และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : สงเสริมจังหวัดที่ยังไมผานเกณฑประเมิน/พัฒนาระบบคุณภาพงาน
อาหารปลอดภัย ให ผานตามเกณฑ มาตรฐานระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจัง หวัด (PFSS) มากขึ้นและควร
ดําเนินการระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดอยางตอเนื่อง เพื่อให จังหวัดเกิดการบูรณาการระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยอาหารในระดับจังหวัดใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
หลักฐานอางอิง :
- คําสั่งแตงตัง้ คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
- รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัยครัง้ ที่ 1/2561
- รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัย ครั้งที่ 2/2561
- แผน/กําหนดการลงพื้นที่จงั หวัด ๔ จังหวัด
- รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลีย่ นเรียนรูแนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพ
งานอาหารปลอดภัยจังหวัด และเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
ป 2561
- ผลการประเมิน/พัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด จํานวน 4 จังหวัด
- ผลการประเมินตนเองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 72 จังหวัด
- รายงานการบูรณาการและพัฒนาตนแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ป 2561

5

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ : 1.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหา
สารฟอรมาลินในอาหาร
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวภารดี นาคผจญ
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นางสาววิการณดา สุรบุตร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. นางสาวลลิตา สมสัตย
โทรศัพท: 02 590 1623
โทรศัพทมือถือ: 088 207 3129
คําอธิบาย : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร หมายถึง โครงการที่
ดําเนินงานอยางตอ เนื่องตั้ง แตปงบประมาณ 2559-2560 เพื่อ ศึกษา รวบรวม วิเ คราะห ประเมิ นสถานการณ
และแก ไ ขป ญ หาสารฟอร ม าลิ นในอาหารในระดั บ ประเทศ และศึก ษาเส น ทางการใช ส ารฟอร ม าลิ นในอาหาร
เพื่อเสนอแนะแนวทางปองกัน และแกไขปญหาสารฟอรมาลินในอาหารในเชิงนโยบายในระดับประเทศ ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงานดังกลาวทั้งหมดในป 2559 - 2560 จะเปนการดําเนินการแกไขปญหาระยะสั้นบางสวน ซึ่งจะเปนขอมูล
สนับสนุนในการดําเนินการตามแผนระยะกลาง และระยะยาว (แผน 10 ป) ตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ดังกลาว ในปงบประมาณ 2561 สํานักสงเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย จึ ง จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงป ญ หาสารฟอร ม าลิ น ในอาหาร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประสาน และผลักดันใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของแตละกิจกรรมมีการดําเนินงานตามมาตรการ
ที่กํ าหนดไวในแผนการดําเนินงานแก ไขป ญหาฟอรม าลิ นในอาหาร และผลิ ตภัณฑ ของประเทศ ป ง บประมาณ
2560 - 2569 (แผน 10 ป) และแผนการดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหาร.และผลิตภัณฑของประเทศ
ป ง บประมาณ 2561 อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมถึ ง ลงพื้ นที่ ศึ ก ษาเส น ทางฟอร ม าลิ น โดยเฉพาะแหล ง การใช
สารฟอร มาลิ นในสไบนาง เพื่ อ หาหลั กฐานเชิงประจั ก ษ ชี้เ ป า และดําเนินการตามกฎหมายเชิง รุ ก และสรุ ป ผล
การดําเนิน งานเสนอต อ คณะทํ างานพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงป ญ หาสารฟอร ม าลิ นในอาหาร
คณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาหาร และผูบริหารระดับกระทรวงสาธารณสุข
การบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร หมายถึง การบริหารจัดการดานขอมูล
และการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อบงชี้และดําเนินมาตรการควบคุมประเมินความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยง และวิธีการควบคุมอยางเปนระบบ โดยมีการเฝาระวัง (Surveillances) การดําเนินการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปญหาสารฟอรมาลิน และมีการติดตาม (Monitoring) กระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวัด หรือ การตรวจสอบ การประเมิ นที่ทํ าเป นประจําเพื่อใหมั่นใจไดวาการจั ดการความเสี่ยงมี
คุณภาพ และมีความเหมาะสม ซึ่งองคกรหรือหนวยงานที่ทําระบบสามารถทําการติดตามไดดวยตนเอง
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร หมายถึง
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของแตละกิจกรรมมีการดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานแกไขปญหา
ฟอร ม าลิ น ในอาหาร และผลิ ตภัณ ฑ ของประเทศ ป ง บประมาณ 2560 - 2569 (แผน 10 ป ) และแผนการ
ดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหาร และผลิตภัณฑของประเทศ ปงบประมาณ 2561 อยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหทั้งผูประกอบการ และผูบริโภคเกิดความตระหนักจากอันตรายที่มีการใชสารฟอรมาลินในอาหาร และกระทรวง
สาธารณสุข มีขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ โดยเฉพาะแหลงการใชสารฟอรมาลินในสไบนาง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานแกไขปญหา
ฟอรมาลินในอาหารและผลิตภัณฑของประเทศ ปงบประมาณ 2561
2
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ในฐานะฝายเลขานุการฯ ไดจัดประชุมคณะทํางาน
พัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหารและผลิตภัณฑของประเทศ ปงบประมาณ 2561
4
สํานัก ส งเสริ ม และสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจั ดประชุม คณะกรรมการวิเ คราะหความเสี่ ยง
ดานความปลอดภัยอาหาร เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานแก ไขป ญหา
ฟอรมาลินในอาหารและผลิตภัณฑของประเทศ ปงบประมาณ 2561
5
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดสรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาฟอรมาลินในอาหาร ป 2561 เสนอตอผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1
2
3

4

เกณฑการใหคะแนน

คาคะแนนที่ได

- มี แผนการดํา เนิ นงานแก ไ ขป ญ หาฟอร ม าลิ น ใน
อาหารและผลิ ต ภัณฑ ของประเทศ ป ง บประมาณ
2561
- จัดประชุมคณะทํางานพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร
- ติ ด ตามความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งานตาม
แผนการดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหาร
และผลิ ตภัณฑ ของประเทศ ป ง บประมาณ 2561
อาหารปลอดภัยป 2561

1

- จั ดประชุม คณะกรรมการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง
ด า นความปลอดภั ย อาหาร เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนการดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญ หา
ฟอร ม าลิ น ในอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ ข องประเทศ
ปงบประมาณ 2561

1

1
1
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
5

เกณฑการใหคะแนน

คาคะแนนที่ได

- สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหา
ฟอรมาลินในอาหาร ป 2561 เสนอตอผูบ ริหาร

1

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินใน
อาหาร

น้ําหนัก
(รอยละ)
13

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนนที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.6500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : สํานัก สงเสริ มและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดดําเนินการ
“โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาสารฟอรมาลินในอาหาร” ดังนี้
1. สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ขออนุมัติแผนการดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหาร
และผลิ ตภัณ ฑ ข องประเทศ ป ง บประมาณ 2561 โดย นายแพทยโ อภาส การย ก วิน พงศ รองปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
2. จั ดประชุมคณะทํางานพั ฒนากลไกการบริหารจั ดการความเสี่ยงป ญหาสารฟอรมาลินในอาหาร เพื่อพิจารณา
แนวทางการจัดทําสื่อเผยแพรใหเห็นถึงอันตรายของสารฟอรมาลิน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ชั้น 5 อาคาร 4 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางานฯ เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย ไดติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหารและ
ผลิตภัณฑของประเทศ ปงบประมาณ 2561อาหารปลอดภัยป 2561 ในประเด็นการจัดทําสื่อเผยแพรใหเห็นถึง
อันตรายของสารฟอรมาลิน จากการติดตามความกาวหนา ไดรับหนังสือแจงผลการดําเนินงานตามแผนฯ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
4. จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาหาร เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหารและผลิตภัณฑของประเทศ ปงบประมาณ 2561
5. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาฟอรมาลิน
ในอาหาร ป 2561 เสนอตอผูบริหาร
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหาร ใหความสําคัญโดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง
2. บุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ใหความรวมมือในการดําเนินการแตละกิจกรรมตามแผนฯ
และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : งบประมาณในการดําเนินงานโครงการไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการตามแผนการดําเนินงานแกไข
ปญหาฟอรมาลินในอาหารและผลิตภัณฑของประเทศ ปงบประมาณ 2562 - 2569 (แผน 10 ป) เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการควบคุมปองกันสารฟอรมาลินไมใหเขาสูห วงโซอาหาร
หลักฐานอางอิง :
- แผนการดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหารและผลิตภัณฑของประเทศ ปงบประมาณ 2561
- รายงานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทําสื่อเผยแพรใหเห็นถึงอันตรายของสารฟอรมาลิน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
- บันทึกขอความ/หนังสือที่แสดงถึงการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาหาร เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานแกไขปญหาฟอรมาลินในอาหารและผลิตภัณฑของประเทศ
- รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงปญหาฟอรมาลินในอาหาร ป 2561
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ : 1.2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขาย INFOSAN
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวภารดี นาคผจญ
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นางสาวกัญญารัตน กรรณสูต
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. นางสาววีรยา แกวกลม
โทรศัพท: 0 2590 1624
โทรศัพทมือถือ: 0 2590 1624
คําอธิบาย :
เครือขายความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศ (INFOSAN) หมายถึง เครือขายในการแลกเปลี่ยน
ขาวสารดานอาหารปลอดภัย ทั้งในสภาวะปกติและฉุกเฉิน เกิดจากความรวมมือขององคการอนามัยโลก (WHO) และ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) โดยมีสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข เปนผูประสานงานประจําประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขาวสารอยางรวดเร็ว
สนับสนุนใหสมาชิก เกิดความรวมมือ ระหวางประเทศและระหวางเครือ ขาย และเสริมความเขม แข็งในการจัดการ
อุบัติการณฉุกเฉินดานอาหารปลอดภัย
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขาย INFOSAN หมายถึง มีการรวบรวมขอมูล
และเฝาระวังดานอาหารปลอดภัยทั้งในประเทศและตางประเทศ วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงและประสานงาน
แกไขปญหาและสือ่ สารขอมูลขาวสารดานอาหารปลอดภัยใหแกสาธารณะ โดยตองขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้งใน
สภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดติดตามการดําเนินงานของ INFOSAN
2
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดรวบรวมสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร
ระหวางประเทศและภายในประเทศ
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดวิเคราะห และสรุปสถานการณความปลอดภัยดาน
อาหาร
4
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ ดําเนินงานที่เกี่ยวของดาน INFOSAN
5
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดสรุปและจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1
2

เกณฑการใหคะแนน

คาคะแนนที่ได

- ติดตามการดําเนินงานของ INFOSAN
- รวบรวมสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร
ระหวางประเทศและภายในประเทศ
3
- วิเคราะห และสรุปสถานการณความปลอดภัยดาน
อาหาร
4
- จัดประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ ดําเนินงานที่เกี่ยวของดาน
INFOSAN
5
- สรุปและจัดทํารายงานเสนอตอผูบ ริหาร
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
ผลการ
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
คาคะแนนที่ได
(รอยละ) ดําเนินงาน
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
13
ระดับ 5
5.0000
โครงการพัฒนาเครือขาย INFOSAN

1
1
1
1
1
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.6500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดดําเนินการ
เครือขายความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศ (INFOSAN) ดังนี้
- ติดตามการดําเนินงานของเครือขายความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศ (INFOSAN) ผานทางเว็บไซต
https://extranet.who.int/infosan/en/home
- รวบรวมสถานการณความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศและภายในประเทศที่มีการรายงานผานทาง
เครือขายความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศ (INFOSAN) และเว็บไซตของตางประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ
- วิเคราะห ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มสี ถานการณความปลอดภัยดานอาหารที่เกี่ยวของ
กับประเทศไทย และสรุปสถานการณความปลอดภัยดานอาหารเพื่อรายงานตอผูบังคับบัญชา รวมถึงประเทศ
สมาชิกเครือขายความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศ (INFOSAN) ที่แจงขอมูลวาพบผลิตภัณฑที่มีปญ
 หา
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : เครือขายความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศ (INFOSAN) และเว็บไซตของ
ตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : การสืบหาสาเหตุของเหตุการณบางเหตุการณตองใชระยะเวลานาน เนื่องจากมีความ
เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 11

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
- รายชื่อประเทศสมาชิก INFOSAN ที่มีการรายงานสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร
- ขาวสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร
- สรุปสถานการณความปลอดภัยดานอาหารประจําเดือน
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ : 1.2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางชนิดา สรรพโส
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นายเจษฎา สุวรรณอาจ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. นางสาวเบญจภรณ รองบุญลือ
โทรศัพท: 02 590 1623
โทรศัพทมือถือ: 081 708 6657
คําอธิบาย : ศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร หมายถึง ศูนยประสานงานดานขอมูลขาวสาร
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสื่อสารความเสี่ยงดานอาหารปลอดภัย รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ
ดําเนินงานอาหารปลอดภัยผานเครือขายการประสานงานระหวางองคกรภายในประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ทันตอสถานการณ และเกิดประโยชนสูงสุด การบริหารจัดการดานขอมูล และการเชื่อมโยงขอมูลการเฝาระวังดาน
อาหารปลอดภัย ระหวางกรม กอง สํานักที่เกี่ยวของ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร หมายถึง
การดําเนินการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และสรางความเขมแข็งในการประสานงานขอมูลขาวสาร
ดานอาหารปลอดภัย เพื่ อ ลดความซ้ําซ อนในการทํ างานและการสื่อ สารระหวางหนวยงาน ตลอดจนการกํ าหนด
นโยบายแกปญหาเชิงรุกเมื่อเกิดอุบัติการณฉุกเฉินดานความปลอดภัยอาหารไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ทําให
ผูบริโภคไดรับการคุมครองอยางรวดเร็ว
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดดําเนินการจัดทําเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารดาน
ความปลอดภัยของอาหาร
2
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อใหการดําเนินโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อสนับสนุนใหคณะทํางานมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําระบบฐานขอมูลดานความปลอดภัยของอาหาร
4
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย
5
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดสรุปผลการดําเนินงานการจัดทําฐานขอมูลการเฝาระวัง
ดานอาหารปลอดภัยเสนอตอผูบริหาร
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน

คาคะแนนที่ได

- มีเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของ
อาหาร
- ประชุม คณะกรรมการเพื่ อ ให ก ารดําเนินโครงการ
เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค และเพื่ อ สนั บ สนุ น ให
คณะทํางานมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
- มีฐานขอมูลดานความปลอดภัยของอาหาร
จัดอบรมใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
สรุปผลการดําเนินงานการจัดทําฐานขอมูลการเฝาระวัง
ดานอาหารปลอดภัยเสนอตอผูบริหาร

1
1
1
1
1

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย
ของอาหาร

น้ําหนัก
(รอยละ)
13

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนนที่ได
0.5000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.6500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดดําเนินการ “ศูนย
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร” ดังนี้
1. มีเว็บ ไซตศูนยขอมูล ขาวสารดานความปลอดภัยของอาหารโดยมีก ารดําเนินการจัดทํ าเว็บ ไซตศูนยขอมู ล
ขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร (www.fsic.moph.go.th) ที่ประกอบดวยหนาเว็บหลักและหนาเว็บยอยๆ เพื่อ
นํา เสนอข อ มู ล ต างๆ ที่ เ กี่ ยวข อ ง เชน ข อ มู ล ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ ศู นย ขอ มู ล ข าวสารด า นความปลอดภัย ของอาหาร,
สถานการณดานความปลอดภัยของอาหาร, สาระนารู,เอกสารสําหรับDownload,ระบบรองเรียน,คําถามที่พบบอย
,เวทีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นสําหรับผูปฏิบัติงานเปนตน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 12 เดือน
2. มีฐานขอมูลการเฝาระวังของหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขโดยมีฐานขอมูลการเฝาระวังของกระทรวง
สาธารณสุขและสนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยดังนี้ 1) รายชื่อเกษตรอินทรีย 2) การตรวจ
มาตรฐานของสถานที่จําหนายอาหาร77 จังหวัด3)การตรวจมาตรฐานของสถานทีผ่ ลิตอาหาร77 จังหวัด 4)ผลการ
เฝาระวังผลิตภัณฑอาหารนําเขาจากดานอาหารและยา 5)ขอมูลโรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อ 6) ขอมูลสถิติการ
เรียกคืนแบงตามกลุมอาหาร5) ระบบการรายงานตามแบบแจงเตือนภัยและอุบัตกิ ารณของเครือขายความปลอดภัย
ดานอาหาร โดยสมาชิกเครือขายสามารถรายงานขอมูลแบบออนไลน 6) ขอมูลการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย(จากขาวกิจกรรม)
3. การจัดประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารดานอาหารปลอดภัย 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561เวลา09.30-14.00 น. ณ.หองประชุม 2 อาคาร1 ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561เวลา10.00-14.00 น. ณ.หองประชุม 2 อาคาร1 ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. มีการอบรมผูป ระสานงานเครือขายอาหารปลอดภัย เมือ่ วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 ณ.หองเอเวอรกรีน ชั้น 5
โรงแรมเอเชียเพือ่ เชื่อมโยงการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานการจัดทําฐานขอมูลการเฝาระวังดานอาหารปลอดภัยเสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหาร ใหความสําคัญโดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนและเขารวมกิจกรรมตางๆอยาง
ตอเนื่อง
2. บุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ใหความรวมมือในการดําเนินงานแตละกิจกรรม
ตามแผน และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินงานตามแผน
หนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ตามแผน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การดําเนินงานจะตองประสานงานกับหลายหนวยงานดานอาหารปลอดภัยทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวง ทํา
ใหการดําเนินงานไมตรงตามกรอบระยะเวลาที่ตงั้ ไว

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
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 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอางอิง :
- ปริ้นสกรีนหนา Website หรือเอกสาร(ขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร/INFOGRAPHIC)
- สรุปผล/รายงานการประชุม
- มีฐานขอมูลการเฝาระวังของหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข (ปริ้นสกรีนในระบบ Website หรือเอกสาร)
- รายงานสรุปผลการอบรมผูประสานงานเครือขายอาหารปลอดภัย
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดทําฐานขอมูลการเฝาระวังดานอาหารปลอดภัยเสนอตอปลัดกระทรวง สาธารณสุข

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ : 1.2.5 รอยละของการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยอาหาร
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวภณวัส นิลดํา
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นางสาวลัญธริมา พวงศิริ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

โทรศัพท: 0 2590 1619

โทรศัพทมือถือ: 0 2590 1622

คําอธิบาย :
การสื่อสารประชาสัมพันธ หมายถึง การประชาสัมพันธการเฝาระวังดานอาหารปลอดภัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่เกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อและมีการประชาสัมพันธการเฝาระวังดานอาหารปลอดภัยในรูปแบบ
info graphic เพื่อสือ่ สารใหประชาชนเกิดความเขาใจไดงายขึ้น
ระดับความสําเร็จของการสื่อสารประชาสัมพันธการเฝาระวังดานอาหารปลอดภัย หมายถึง ความสําเร็จใน
การสือ่ สารประชาสัมพันธการเฝาระวังดานอาหารปลอดภัยใหกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดดําเนินการ
สื่อสารประชาสัมพันธขาวสารอาหารปลอดภัย จํานวนทัง้ สิน้ 80 เรื่อง
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ชื่อตัวชี้วัด
รอยละของการสือ่ สารประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยอาหาร

2559

2560

2561

-

70

80

เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จํานวน 60 เรื่องทีส่ ามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมายของกระบวนงาน
จํานวน 65 เรื่องทีส่ ามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมายของกระบวนงาน
จํานวน 70 เรื่องทีส่ ามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมายของกระบวนงาน
จํานวน 75 เรื่องทีส่ ามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมายของกระบวนงาน
จํานวน 80 เรื่องทีส่ ามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมายของกระบวนงาน

คาคะแนน
ที่ได
1
1
1
1
1

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาคะแนน
คาคะแนนที่ได
ถวงน้ําหนัก
5.0000
0.6500

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
น้ําหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของการสือ่ สารประชาสัมพันธ
13
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยอาหาร

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดดําเนินการสือ่ สารประชาสัมพันธขาวสารอาหารปลอดภัยแบงออกเปน
4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ขาวสื่อสารอาหารปลอดภัยภายในประเทศ จํานวน 27 ฉบับดังนี้
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 1 / 2561– พบโลหะหนักในผลิตภัณฑช็อคโกแลต
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 2 / 2561 - อะฟลาทอกซินในอาหาร
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 3 / 2561 - ฟอรมาลิน หรือ ฟอรมาลดีไฮด
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 4/2561 - อาหารเปนพิษจากการรับประทานซุป
ขนุนออน หรือ ซุปบักมี่ "
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศฉบับที่ 5/2561 - พบแมลงสาบหรือสัตวพาหะในจาน
อาหาร
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศฉบับที่ 6/2561 - พบสิง่ แปลกปลอมคลายหัวงูใน
ผลิตภัณฑปลารา
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 7/2561 - เม็ดสาคูในเนื้อสัตว
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 8/2561 - การเลือกซื้อ “อาหารกระปอง”
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 9/2561 - แมงดาทะเล
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 10/2561 - ปลาปกเปา
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 11/2561 - คางคก
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 12/2561 - หนอนในหมูยอ
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 13/2561 –พบสิง่ แปลกปลอมคลายหนอนใน
ผลิตภัณฑปลากระปอง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 14/2561 - ผงปรุงรสปลอม
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 15/2561 - หมึกเปลี่ยนสี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 16/2561 - พบตัวคลายพยาธิในทองปลาทู
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 17/2561 - เห็ดพิษ
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 18 / 2561 - อันตรายจากเยลลี่หมี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 19 / 2561 - ผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนัก
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 20 / 2561 - E.coli
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 21 / 2561 - หมูกระทะปลอม
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 22 / 2561 - ทุเรียน "กินเเตพอดี ไมถี่ทุกวัน"
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- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 23 / 2561 - อาหารปลอดภัยกับฟุตบอลโลก
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 24 / 2561 - น้ําปลาปลอม
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 25 / 2561 - น้ําสมสายชูปลอม
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 26 / 2561 - ชาจีน
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 27 / 2561 –พบยาปฏิชีวนะตกคางในอกไก
และตับไก
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ประเภทที่ 2 ขาวสื่อสารอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ จํานวน 30 ฉบับดังนี้
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 / 2561 –การเรียกคืนผลิตภัณฑเนือ้ วัวเเช
เเข็ง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 / 2561 – การเรียกคืนผลิตภัณฑผลหมากเเช
เเข็ง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 3 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑถั่วลันเตา
กระปอง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 4 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑเนื้อวัวเนื้อ
หมู เนื้อไกแชแข็ง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑแซนวิช
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 6 / 2561 – การเรียกคืนผลิตภัณฑเนื้อวัวบด
แชแข็ง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 7 / 2561 – การเรียกคืนผลิตภัณฑปลาเทราท
รมควัน
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 8 / 2561 – การเรียกคืนผลิตภัณฑทารรากอน
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑเนื้อสเต็กแช
แข็ง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 10 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑชีส
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 11 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑไขปลา
คาเวียร
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 12 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑไขปลา
คาเวียร (เพิ่มเติม)
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 13 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑเชดดาชีส
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 14 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑ
ปลาแซลมอนรมควัน
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 15 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑชีส
(เพิ่มเติม)
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 16 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑขาวหนา
แกงกะหรี่ไก
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- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 17 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑไขปลาคา
เวียร (เพิม่ เติม)
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 18 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑกัวคาโมเล
(ครีมดิปอะโวคาโด)
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 19 / 2561 - การเรียกคืนผลิตภัณฑกัวคาโมเล
(ครีมดิปอะโวคาโด) เพิม่ เติม
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 20 /2561 –การเรียกคืนผลิตภัณฑไขปลาเทราต (คา
เวียร)
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 21 /2561 – การเรียกคืนผลิตภัณฑนมผงเด็ก
ทารก
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 22 /2561 –การเรียกคืนผลิตภัณฑไขปลาเท
ราต (คาเวียร)
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 23 /2561 –การเยกคืนผลิตภัณฑปลาแซ
ลมอลรมควัน
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 24 /2561 –การเรียกคืนผลิตภัณฑไขปลาเท
ราต (คาเวียร)เพิ่มเติม
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 25 /2561 – การเรียกคืนผลิตภัณฑไอศกรีม
แทง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 26 /2561 –การเรียกคืนผลิตภัณฑมะพราวขูด
แชแข็ง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 27 /2561 –การเรียกคืนผลิตภัณฑไขปลาแซ
ลมอล
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 29 /2561 – การเรียกคืนผลิตภัณฑไขปลา
Whitefish
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 30 /2561 –การเรียกคืนผลิตภัณฑเบอรเกอร
เนื้อหมูแชแข็ง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ ฉบับที่ 31 /2561 –การเรียกคืนผลิตภัณฑเสริมอาหาร
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ประเภทที่ 3สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน จํานวน 28 ฉบับ ดังนี้
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษจากเห็ด ณ จังหวัดนครสวรรค
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดระยอง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดพะเยา
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดเชียงใหม
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อหิวาตกโรค ณ จังหวัดยะลา
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดมหาสารคาม
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- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดชลบุรี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - ผูปวยอาการคลายอาหารเปนพิษ ณ จังหวัดปทุมธานี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดยะลา
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - โรคอุจจาระรวง ณ จังหวัดนนทบุรี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - การพบสิง่ แปลกปลอมในผลิตภัณฑปลารา ณ จังหวัดสระบุรี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน- พบสิ่งแปลกปลอมคลายพยาธิในผลิตภัณฑปลากระปอง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดนครราชสีมา
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - โรคอุจจาระรวง ณ กรุงเทพมหานคร
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษเเละอุจจาระรวง ณ จังหวัดปทุมธานี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - โรคอุจจาระรวงรุนเเรง ณ จังหวัดเพชรบูรณ
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - โรคอาหารเปนพิษ ณ จังหวัดยะลา
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดราชบุรี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดนครนายก
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดอุดรธานี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดสระบุรี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดระยอง
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดนนทบุรี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - อาหารเปนพิษ ณ จังหวัดชลบุรี
- สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน -การรองเรียนกรณีพบสิ่งแปลกปลอมคลายหัวงูในผลิตภัณฑ
ปลารา (เพิ่มเติม)
ประเภทที่ 4 ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย 34จํานวน ดังนี้
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย เรือ่ ง น้ํามันทอดซ้ํา
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย เรือ่ งเทศกาลกินเจ กินเจอยางไรใหปลอดภัย
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยฉลาดใชภาชนะใหปลอดภัย ตอน "ภาชนะที่ใชกับเตาไมโครเวฟ"
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยฉลาดใชภาชนะใหปลอดภัย ตอน "การนําภาชนะพลาสติกมาใชซ้ํา"
- ประชาสัมพันธชองทางประชาสัมพันธขาวสารดานอาหารปลอดภัยผานแอปพลิเคชัน Line
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยการประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ Institutional Strengthening
on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of Livestock Products
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย ฉลาดใชภาชนะใหปลอดภัย ตอน "ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร"
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยฉลาดใชภาชนะใหปลอดภัย ตอน "ภาชนะเมลามีน"
- ประชาสัมพันธ "วิธีลางผักผลไม เพื่อลดสารตกคางจากยาฆาเเมลง"
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย" การพบเชื้อแอนแทรกซ (Anthrax) ในประเทศไทย"
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย สธ.จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําคูมอื และแบบประเมินการจัดการ
เนื้อสัตว ยกระดับแบบอยางความปลอดภัยดานอาหารในภูมิภาคเอเชีย
- ขาวประชาสัมพันธวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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บรมนาถบพิตร
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย ติดตามสัมภาษณสดทางโทรศัพท “รายการรูเทาทัน” ประเด็น “อาหาร
กระปอง”
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย เรื่อง การเลือกซื้อกระเชาของขวัญปใหมอยางปลอดภัย
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย เรื่อง การเลือกรับประทานอาหารอยางไรใหปลอดภัยใน "วันเด็กแหงชาติ"
- ขาวประชาสัมพันธอีการดอาหารปลอดภัย ในวันเด็กแหงชาติ
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยการประชุม Regional Consultation on Food Safety Indicators in
the Asia - Pacific
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยการประชุม Advancing the Food Risk Information Sharing under Asia
INFOSAN 2017
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเดินหนาตอเนื่อง "โครงการบูรณา
การและพั ฒนาตนเเบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยและเวทีการเเลกเปลี่ ยนเรียนรู ระหวางเจ าหนาที่จั งหวัดและ
ผูเกี่ยวของ"
- ขาวประชาสัมพันธโครงการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ดวยวิธีเตนแอโรบิค
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยอาหารปลอดภัย ใน วันตรุษจีน
- ขาวประชาสัมพั นธอาหารปลอดภัยสธ. เดินหน าพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย เน นระดับจังหวัดผลักดัน
สูระดับประเทศ
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยเรียงคนมาเป็ นข่าว : อาหารปลอดภัย
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยวันมาฆบูชา
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยไวรัสโรตา (Rotavirus)
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยกินอยางไร ใหปลอดภัย...ในหนารอน
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยอาหารเปนพิษ (Food Poisoning) ภัยสุดฮิตในหนารอน
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยกินอยางไรใหปลอดภัย ในเทศกาล "วันสงกรานต"
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ เดินหนาพัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัย
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยเมนูอาหารสุขภาพสําหรับพระสงฆ "วันวิสาขบูชา"
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลา เดินหนาพัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัย
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยแบบแจงอุบัติการณของเครือขายความปลอดภัยดานอาหาร
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ เดินหนาพัฒนาเปนจังหวัดตนแบบระบบคุณภาพงานอาหาร
ปลอดภัย
- ขาวประชาสัมพันธอาหารปลอดภัยอาหารปลอดภัยใน วันอาสาฬหบูชา
รวมทั้งสิ้น 119 เรือ่ ง
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหาร ใหความสําคัญดานการสื่อสารประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับอาหาร โดยสนับสนุนการดําเนินงาน
การสื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัย และประชาสัมพันธตางๆ อยางตอเนื่อง
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
2. บุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ใหความรวมมือการดําเนินการที่ตามแผนฯ และ
มีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ขาดบุคลากรผูเ ชี่ยวชาญในดานการเขียนขาวประชาสัมพันธ/การเรียบเรียงขอมูลตางๆ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
พิจารณาบุคลากรทีม่ ีความรูความเขาใจในดานการประชาสัมพันธขาวเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
หลักฐานอางอิง :
เอกสาร/รายงานที่แสดงถึงการดําเนินการ ไดแก Print screen หนา Website สํานักสงเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย Print screen หนา Face book ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยPrint
screen หนา Line@ ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ : 2 ระดับความสําเร็จของการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการไปใชในการพัฒนาหนวยงาน
สวนกลางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวจิณณพัชร ภูมิชัยศรี
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. นางสาวนันทยา ดอนสวัสดิ์
โทรศัพท: 02 590 1620
โทรศัพทมือถือ: 09 4742 9424
คําอธิบาย : การนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการไปใชในการพัฒนาหนวยงานสวนกลางในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายถึง สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย (สสอป.) ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย ปง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี วัตถุป ระสงคห ลั ก เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ยนกระบวนการทํ างาน ให มี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล นํ าไปสู ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร โดยอาศัยหลั ก การขององคป ระกอบที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกร ซึ่งประกอบดวย ๒ ดาน คือ 1) การพัฒนาระบบในการทํางาน และ 2)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีขั้นตอนการดําเนินการตามระดับความสําเร็จ ๕ ขั้นตอน โดยมุงเนน
๑. แตงตั้งคณะทํางานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
๒. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานฯ
๓. มีแผนและการดําเนินการตามแผน
๔. มีการติดตามประเมินผล
๕. มีการสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ ๑๒ เดือน เปนขอมูลในการพัฒนาในปตอไป
ระดับความสําเร็จของการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการไปใชในการพัฒนาหนวยงาน
สวนกลางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายถึง สํานักสงเสริม
และสนับสนุ นอาหารปลอดภัยในสัง กัดสํานัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) มีผ ลการดําเนินการตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนปฏิบั ติก ารพั ฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํ านักส งเสริม และสนับ สนุนอาหาร
ปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
ผูอํ านวยการสํานักส งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยแตงตั้งคณะทํางานจัดทํ าและขับเคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
2
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดประชุมคณะทํ างานเพื่ อจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2560
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการตามแผนปฏิบั ติการพั ฒ นาคุณภาพการ
ดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนแลว
เสร็จ
5
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยสรุปผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแลว
เสร็จ
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
คาคะแนนที่ได
ดําเนินงาน
1
- ผู อํ านวยการสํ านักส งเสริ มและสนั บสนุนอาหารปลอดภัยแต งตั้ ง
1
คณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงาน
2
1
- จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานของสํานักส งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3
- สํ านัก ส งเสริ มและสนับ สนุนอาหารปลอดภัยไดดําเนินการตาม
1
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักส งเสริ ม
และสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน
4
1
- สํ านั ก ส งเสริ มและสนั บ สนุ นอาหารปลอดภั ยได ดํ า เนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักส งเสริ ม
และสนับ สนุนอาหารปลอดภัย ปง บประมาณ พ.ศ. 2561 จน
แลวเสร็จ
5
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดสรุปผลการดําเนิน
1
ตามแผนปฏิบั ติ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดแลวเสร็จ
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการนําผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการไป
ใชในการพัฒนาหนวยงานสวนกลางใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561

น้ําหนัก
(รอยละ)
10

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนนที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.5000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดดําเนินการ
“แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ.
2561” ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักฯ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลือ่ นแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
2. รายงานผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอสํานักฯ ในการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
3.จั ดประชุม คณะทํ างานฯ เพื่ อ กํ าหนดแนวทางการพั ฒ นาคุณภาพการดํา เนินงานของสํ า นัก ส ง เสริ ม และ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
- จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบไปดวย 1 โครงการและ 3 นโยบาย ดังนี้
1. โครงการอบรมผูประสานงานอาหารปลอดภัย
2. นโยบาย 3 ดาน คือ
2.1 ดานที่ 1 การพัฒนาชองทางติดตอสื่อสารเพื่อการประสานงานอาหารปลอดภัย
แบบบูรณาการและการสื่อสารนโยบายอาหารปลอดภัย
2.2 ดานที่ 2การประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความทันเวลาของการดําเนินงาน
2.3 ดานที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดีและสงางามทําใหเกิด
ความมั่นใจและสรางความประทับใจตอเครือขายผูปฏิบัติงาน
นําเสนอและพิจารณาแผนฯ ในการประชุมประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมติที่
ประชุมเห็นชอบรวมกัน
4. ดําเนินกิจกรรม ตามแผนฯ
- สราง Line official (Line@) ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มชองทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธขาวสารดานอาหารปลอดภัยใหเขาถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
- สรางเพจเฟสบุค (Facebook) ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยใชสําหรับสื่อสาร
ประชาสัมพันธตางๆ ดานอาหารปลอดภัยทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

4. ดําเนินการตามแผนฯ จนแลวเสร็จ
5. สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผู บริ ห าร ให ความสํ าคัญ กั บการพั ฒนาคุณภาพการดําเนินงานเพื่ อ สร างความประทั บ สําหรั บบริ ก าร
ประชาชนและเครือขายผูปฏิบัติงาน โดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนฯ และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง
2. บุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละกิจกรรม
ตามแผนฯ และเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :

-

หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลือ่ นแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
2. รายงานการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ชี้แจงผล)
3. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ เพือ่ กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานัก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
4. แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน (ภายในสํานัก)
5. งานนําเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุม 2 อาคาร 1 ตึกสํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ภายนอก)
6. บันทึกขอความที่ สธ 0225.02/1036 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่องรายงานแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ 2561
7. แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (ภายในสํานัก)
8. งานนําเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม ณ หองประชุม 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9. บันทึกขอความที่ สธ 0225.02/195 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอสงรายงานแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ 2561
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ : 3 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวภณวัส นิลดํา
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นางสาวพรรณิภา พิลึก
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
โทรศัพท: 0 2590 1622
โทรศัพทมือถือ:
คําอธิบาย :
อัตราการเบิกจา ยเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของสํ านักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
หมายถึง การที่สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยสามารถเบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรภาพรวมในรอบ
6 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงระหวางปหรือไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจะนํายอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานใน
การคํานวณ) เพื่อประเมินผลความสามารถในการเบิกจายเงินของหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายของรัฐบาลตามที่
เกณฑกําหนดหรือไมโดยใชขอมูลผลการเบิกจายในระบบ GFMIS ที่กองบริหารการคลังยืนยันอยางเปนทางการมาเปน
ฐานขอมูลการประเมินผล
ประสิทธิภาพการเบิกจา ยงบประมาณ หมายถึง การมีความพร อม/วางแผนในการเบิ กจ ายงบประมาณ
มีการเรงรัดการดําเนินงาน/เบิกจายตั้งแตตนปงบประมาณ มีการเรงรัด กํากับติดตามการใชจายงบประมาณ หาก
มีปญหาอุปสรรค หาทางแกไขและปรับแผนการใชจายงบประมาณใหบรรลุตามเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อตัวชี้วัด
รอยละของอัตราการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวมของสํานัก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

96.93

96.93

เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
88
90
92
94
96
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
รอยละของอัตราการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวมของสํานัก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

น้ําหนัก
(รอยละ)
6

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนนที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.3000
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการที่ไดดําเนินการ
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดจัดเก็บขอมูลเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบดําเนินงานใน
ระบบ GFMIS และขอมูลจากกลุมอํานวยการ เพื่อใชเปนขอมูลในการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
- ประสบการณของเจาหนาที่ในการดําเนินงานดานงบลงทุนยังขาดความรูในการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : หลักฐานอางอิง :
รายงานการควบคุมงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ : 4 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคลและนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ไปใชในการขึ้นเงินเดือน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวจิณณพัชร ภูมิชัยศรี
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นางสาวนันทยา ดอนสวัสดิ์
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ
โทรศัพท: 02 590 1623
โทรศัพทมือถือ: 064 196 9163
คํา อธิ บาย :
การถา ยทอดตัวชี้ วัดของหนวยงานสู ระดับบุคคล หมายถึง การดําเนินการถายทอดตัวชี้วัด
(Cascading) และเป าหมายจากระดับ หนวยงานสู ระดับ บุ คคล โดยมีวิธีก าร/กระบวนการถายทอดตัวชี้วัดจาก
หนวยงานสูระดับบุคคลอยางเปนระบบ
การนํา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช ในการขึ้นเงินเดือน หมายถึง การนําผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอดจากหนวยงานสูระดับบุคคลของบุคลากรรายบุคคลไปใชประกอบการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือน/คาจาง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ภายในปงบประมาณ
ระดับความสํ า เร็จขอการถา ยทอดตัวชี้ วัดของหนวยงานสู ระดับบุคคลและนํา ผลการประเมิ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ปใช ในการขึ้นเงินเดือน หมายถึง ทุก หนวยงานในสั ง กั ดสํ านัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขมี ก าร
ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัด (Cascading) และเปาหมายจากระดับหนวยงานสูระดับบุคคล โดยมีวิธีการ/กระบวนการ
ถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานสูระดับบุคคลอยางเปนระบบจากระดับหนวยงาน สูระดับบุคคล หมายถึง การถายทอด
ตัวชี้วัด (Cascading) และเปาหมายจากระดับหนวยงานสูระดับบุคคล โดยมีวิธีการ/ กระบวนการถายทอดตัวชี้วัดจาก
หนวยงานสูระดับบุคคลอยางเปนระบบ และนําตัวชี้วัดและผลการประเมินของบุคลากรรายบุคคลไปใชประกอบการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือน/คาจาง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนภายในปงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตร (Strategy Map) เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงระบบในการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการสูร ะดับหนวยงานและระดับ
บุคคล เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงานที่ตั้งไว
2

- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดมีการสื่อสาร และทําความเขาใจอยางทั่วถึง
เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทราบถึงกระบวนการในการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจาก
องคการสูระดับหนวยงานและบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามระบบการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของหนวยงานไดอยางถูกตอง
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดมีการถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานถึงระดับบุคคล
ตองมีความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบงั คับบัญชาและผูใตบงั คับบัญชา และมีความเปนไปไดจริง
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ
เพื่อเปนการผูกมัด (Commitment) ตอความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด และมีความ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จตามขอตกลง ซึ่งตองมีรายละเอียดเกีย่ วกับตัวชี้วัดและเปาหมาย รวมถึง
เกณฑการประเมินผลความสําเร็จทีส่ ามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI Template) เปน
รายบุคคล
๔

- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยมีระบบการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน และ
ประเมิ นผลสํ าเร็ จตามตัวชี้วัดและเป าหมายในแตละระดับตามขอตกลง เพื่อติดตาม กํ ากั บ ให มี การ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
- สํ านัก ส ง เสริ ม และสนับ สนุน อาหารปลอดภัยไดประเมิ นผลการดํ าเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ตามขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล ในรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) และนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาปรับ
ขึ้นเงินเดือน/คาจาง

๕

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลง
และประเมินสมรรถนะรายบุคคลในรอบ 12 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางวันที่ 1
ตุลาคม 2560 ถึง 30 กั นยายน 2561) และนําผลการประเมิ นไปใชประกอบการพิ จารณาปรั บขึ้ น
เงินเดือน/คาจาง
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
1
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
(Strategy Map) เพื่อแสดงใหเห็นถึงระบบในการถายทอดตัวชี้วัด และ
เปาหมายจากองคการสูร ะดับหนวยงานและระดับบุคคล เพือ่ ผลักดันให
เกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงานที่ตั้งไว
2
- มีการสือ่ สาร ทําความเขาใจอยางทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน
ทราบถึงกระบวนการในการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจาก
องคการสูระดับหนวยงานและบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความ
เขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินการตามระบบการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายของหนวยงานไดอยางถูกตอง
- การถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานถึงระดับบุคคล ตองมีความ
เห็นชอบรวมกันระหวางผูบ ังคับบัญชาและผูใตบงั คับบัญชา และมี
ความเปนไปไดจริง
3
มีการจัดทําขอตกลงทีเ่ ปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ เพื่อเปนการ
ผูกมัด (Commitment) ตอความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
และมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จตามขอตกลง ซึ่งตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวชี้วัดและเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผล
ความสําเร็จทีส่ ามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI Template)
เปนรายบุคคล
๔
- มีระบบการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน และ
ประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายในแตละระดับตาม
ขอตกลง เพื่อติดตาม กํากับ ใหมีการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย
- หนวยงานประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล ในรอบ 6 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) และนําผลการประเมินไปใช
ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/คาจาง
๕
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล รอบ
12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางวันที่ 1
ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) และนําผลการประเมินไป
ใชประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/คาจาง

คาคะแนนที่
ได
1

0.5

0.5
1

0.5

0.5

1
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคล
และนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช
ในการขึ้นเงินเดือน

น้ําหนัก
(รอยละ)
7

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนนที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.3500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) ได
ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคล ดังนี้
1. หนวยงานไดจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่อแสดงใหเห็นถึงระบบในการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายจากองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงานที่ตั้งไว
2. หนวยงานไดจัดประชุมชี้แจงและสื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากรของหนวยงาน เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เพือ่ ใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินการตามระบบการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของหนวยงานได
อยางถูกตอง
3. จัดทําขอมูลตกลงทีเ่ ปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ ตามแบบฟอรมที่กลุม พัฒนาระบบบริหารกําหนด โดย
มีการลงนามตัง้ แตผปู ฏิบัติงานในแตละฝายกับหัวหนาฝายไปจนถึงผูอํานวยการตามลําดับ
4. นําเสนอผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ทกุ การประชุมของสํานักฯ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
การสนับสนุนของผูบ ริหารที่เห็นความสําคัญของการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคลและนําผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์เขาไปใชในการขึ้นเงินเดือน
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : หลักฐานอางอิง :
1. แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
2. รายงานการประชุมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2560 ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. เอกสารคํารับรองการปฏิบัตริ าชการรายบุคคลของบุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
4. บันทึกการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. แบบรายงานผลการดําเนินงานเพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัตงิ าน
6. บันทึกการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ : 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณของสํานักสงเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวภณวัส นิลดํา
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นางสาวพรรณิภา พิลึก
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. นางสาวพรรวินท แสวงการ
โทรศัพท: 0 2590 1621
โทรศัพทมือถือ: 0 2590 1620
คําอธิบาย : ความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจาง ประจํ าปของหนวยงาน
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อประจําปของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปของ
สํานักสง เสริ มและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสง กอสราง) ตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน
ของรั ฐ และตองสอดคล องกั บหลั กการประกอบดวย ความคุม คา ความโปร งใส มี ป ระสิท ธิภาพและประสิ ทธิผ ล
ตรวจสอบได
- แผนปฏิบั ติก ารจั ดซื้ อ จัดจาง ประจํ าป ของสํานัก ส งเสริ ม และสนับสนุนอาหารปลอดภัย ในสั ง กัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงานเฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ
และที่ดินกอ สราง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ นดิน เรื่ อง การจัดทํ าแผนจั ดซื้อ จั ดจ าง พ.ศ.2546
กําหนด (กรณีหนวยงานโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุนจะตองดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2546 อยางเครงครัด)
และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรม
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ปงบประมาณ พ.ศ.2561 กําหนดใหทุกหนวยงานจะตอง
ดําเนินการจั ดทําแผนปฏิบั ติก ารจั ดซื้ อจั ดจ างประจํ าป ของหนวยงาน แผนปฏิบั ติการจั ดซื้อ จั ดจ างประจําป ของ
หนวยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) และ
การวิเคราะหผลของแผนจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน รวมถึงงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง)
-หนวยงาน หมายถึง สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนกลางและหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางและที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กําหนดผูรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง)
2
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูร ับผิดชอบของหนวยงาน
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอผูบริหารอนุมัติแผนฯ พรอมขออนุญาตนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
4
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทํารายงานแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 12 เดือน
5
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดวิเคราะหตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1

2

เกณฑการใหคะแนน

คาคะแนนที่ได

(1) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยกําหนด
ผูรบั ผิดชอบหลักในการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะงบ
ลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจ เงินแผนดิน เรือ่ ง การจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖
(๒) หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรบั ผิดชอบของ
หนวยงาน
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖0
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ (ถามี)

1

1
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3

4

(๑) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ดําเนินการเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บนเว็บไซตของสํานักสงเสริม
และสนับสนุนอาหารปลอดภัย
(๒) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข รวบรวบแผน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐บนเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตฯ (๓) และ (๔) หนวยงานจัดสงสําเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เฉพาะงบลงทุน
(๕) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 เฉพาะงบลงทุนและ
เผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ บนเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริตฯ
(๖) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร ปลอดภัยรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 1 รอบ ๓
เดือน (สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
(๗) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร ปลอดภัยรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติ การฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ ๒ รอบ 6
เดือน (สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
(๘) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖) ไตรมาสที่ ๒ รอบ 6 เดือน
(สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
(๑) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ ๓ รอบ ๙
เดือน (สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖1)
(๒) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๒
เดือน (สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖1)
(๓) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ไตรมาสที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน
(สิ้นสุดวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖1)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1

1
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5

(๑) วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 และวิเคราะหผลแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 เฉพาะ
งบลงทุนฯ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผน
จัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณของ
หนวยงาน

น้ําหนัก
(รอยละ)
6

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนนที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.3000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กําหนดผูรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะงบลงทุน
(คาครุภัณฑ และที่ดินกอสราง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง พ.ศ.2546 (กรณีหนวยงานไดกําหนดแผนความตองการครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และไดรับงบประมาณตามที่บรรจุไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงได
โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุน)
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูร ับผิดชอบของหนวยงาน
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 เสนอผูบริหารอนุมัติแผนฯ พรอมขออนุญาตนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทํารายงานแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 12 เดือน
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดวิเคราะหตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ.
2561
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 37

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
1.สําเนาบันทึกการขออนุมัติ
2.สําเนาคําสั่งแตงตัง้
3.สําเนาใบสัง่ ซื้อ/สั่งจาง/เชา
4.สําเนาแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง
5.สําเนาการวิเคราะหผลตามแผนการจัดซื้อจัดจางฯ
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ : 6 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวจิณณพัชร ภูมิชัยศรี
ดร.ไพบูลย เอี่ยมขํา
2. นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
3. นางสาวนันทยา ดอนสวัสดิ์
โทรศัพท: 02 590 1620
โทรศัพทมือถือ : 09 4742 9424
คําอธิบาย : หนวยงานคุณธรรม หมายถึง สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมีการประเมินผลงานที่บริสุทธิ์
ยุติธรรมและให บริ ก ารประชาชนอยางเต็ม กํ าลั งสติป ญ ญา ให สั มฤทธิ์ผ ลในเชิง ประจั ก ษ ร วมสรางให ก ระทรวง
สาธารณสุขเปนกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใตคุณธรรมประจําชาติคือ พอเพียง
วินัย สุจ ริต จิ ตอาสา คานิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เพื่อ ประชาชนสุ ขภาพดี เจ าหนาที่ มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนตอไปสามารถตลอดจนนําเอาหลักธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางถูกตองและมีความสุข โดยมีขั้นตอนการดําเนินการตามระดับความสําเร็จ ๕ ขั้นตอน
โดยมุงเนน
๑. นโยบายของผูนําองคกร
๒. การประกาศอัตลักษณ
๓. มีแผนและการดําเนินการตามแผน
๔. มีการติดตามประเมินผล
๕. มีการสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ ๑๒ เดือน เปนขอมูลในการพัฒนาในปตอไป
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปน“หนวยงานคุณธรรม” หมายถึง สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) มีผลการดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงาน
หนวยงานคุณธรรม
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยประกาศนโยบาย “หนวยงานคุณธรรม”
และแสดงเจตจํานงมุงสูการเปนหนวยงานคุณธรรม
2
-สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดประชุมชีแจงนโยบายใหแกบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานเขาใจแนวทางการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
-สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
ดําเนินการ “หนวยงานคุณธรรม”
-สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดประชุมคณะทํางานรวมกันวางแผนดําเนินการ
พัฒนาใหเปน “หนวยงานคุณธรรม”
-สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสํานัก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ป 2561
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
39

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
สํ านักส งเสริ มและสนับสนุ นอาหารปลอดภั ยไดมี การติ ดตามและรายงานผลการดํ าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
- สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
- สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานในเวที
ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
4
5

เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
คาคะแนนที่ได
ดําเนินงาน
1
ผู อํ านวยการสํ านั กส งเสริ มและสนั บสนุ นอาหารปลอดภั ย ประกาศ
1
นโยบาย “หนวยงานคุณธรรม” และประกาศเจตจํานงสูการเปนหนวยงาน
คุณธรรม
2
1
- ประชุ มชี้ แ จงนโยบายให บุ ค ลากรทุก คนในหน วยงานเข าใจแนว
ทางการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
- แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
ดําเนินการ“หนวยงานคุณธรรม”
- คณะกรรมการดํ า เนิ น การหรื อ คณะทํ า งานร ว มกั น วางแผน
ดําเนินการพัฒนาใหเปน“หนวยงานคุณธรรม”
- คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) 4
ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เปนแนวทาง
- จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมตอบสนองอั ต ลั ก ษณ โดย
บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม
3
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดดําเนินการตามแผนงาน/
1
โครงการ/กิจกรรม “หนวยงานคุณธรรม”
4
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยมีการติดตามและรายงานผล
1
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
5

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดมีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
- สรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
- เขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานในเวทีตลาดนัดคุณธรรม
(MOPH Moral Market)

1
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปน
หนวยงานคุณธรรม

น้ําหนัก
(รอยละ)
6

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนนที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.3000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไดดําเนินการ
“หนวยงานคุณธรรม” ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักฯ ประกาศเปนนโยบายดําเนินการ หนวยงานคุณธรรม และประชุมชี้แจงใหบุคลากรทุกคน
ในหนวยงานเขาใจ ในการประชุมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ครั้งที่ ๑/256๑ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2560 และมีการเผยแพรทางเว็ปไซตของสํานัก
- มีคําสั่งสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยที่ 15/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560
- บุคลากรทุกคนรวมกําหนดอัตลักษณของหนวยงาน ใชชื่อวา “บูรณาการอาหารปลอดภัย ใสใจคุณธรรม”
และมีการประกาศอัตลักษณของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
- จัดประชุมคณะทํางานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม เมื่อวันจันทรที่ 23 ตุลาคม 2560
จัดทําแผนฯ ภายใตวิสัยทัศน “รวมขับเคลื่อนคุณธรรมที่พึงประสงค พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน สูการเปนกระทรวงคุณธรรม
2. จัดประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มีการชี้แจงถึงแผนปฏิบัติการ คือ
ภายใตคานิยม MOPH” ประกอบไปดวยนโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1. M : Mastery ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู
นโยบายที่ 2. O : Originality ประยุกตใชนวัตกรรมใหมๆ ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
นโยบายที่ 3. P : People Centered ยึดประชาชนเปนที่ตงั้ เปนศูนยกลางในการทํางาน
นโยบายที่ 4. H : Humility มีความออนนอมถอมตน การเคารพผูอื่น เห็นแกประโยชนสวนรวม
3. ดําเนินกิจกรรม ตามแผนฯ เชน สวดมนตนั่งสมาธิกอนการประชุมสํานักฯ กิจกรรมปลูกความดี
4. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ในการประชุมสํานัก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
- มีการรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนและรวมแลกเปลี่ยนขอมูลกับอีก 21 หนวยงานสังกัด สป.
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 หองประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน ในการประชุมสํานัก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
- การจัดบูธนิทรรศการและเตรียมพรอมในการประกวดรองเพลงคุณธรรมนําไทย ในเวทีตลาดนัด
คุณธรรม (MOPH Moral Market)
- โครงการจัดทําบูธนิทรรศการเพื่อนําเสนอผลงานการดําเนินงานหนวยงานคุณธรรม สํานักสงเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อนําเสนอผลงานการพัฒนาหนวยงานคุณธรรม
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ซึ่งจัดโดยแกวกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมิลาเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น
- สสอป. ไดรับการคัดเลือกเปนองคกรคุณธรรมตนแบบตามเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม สํานัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564)
- การจัดบูธนิทรรศการและเตรียมพรอมในการประกวดรองเพลงคุณธรรมนําไทย ในเวทีตลาดนัด
คุณธรรม (MOPH Moral Market)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหาร ใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตาม
แผนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง
2. บุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละกิจกรรม
ตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : หลักฐานอางอิง :
1. รายงานการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 7/2560 เพื่อสรางการรับรู
2. รายงานการประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 1/2561 ประกาศเปนหนวยงานคุณธรรม
3. คําสั่งสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยที่ 15/2560 เรื่อง แตงตัง้ คณะทํางานและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
4. ประกาศสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เรื่อง อัตลักษณ “บูรณาการอาหารปลอดภัย ใสใจ
คุณธรรม
5. รายงานการประชุมคณะทํางานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิ ารสงเสริมคุณธรรม
6. รายงานการประชุมประชุมสํานักฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (นําเสนอและ
พิจารณาแผนฯ)
7. รายงานการประชุมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2561 (รายงานรอบ 6 เดือน)
8. งานนําเสนอดําเนินงานรอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 หองประชุม 4703 สถาบันพระบรม
ราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการประชุมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2561 (รายงานรอบ 12 เดือน)
10. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย ประจําปงบประมาณ 2561 (รูปเลมทั้งหมด)
11. เวทีตลาดนัดคุณธรรม
- ภาพถายที่แสดงถึงการเขารวม เวทีตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) เมื่อวันที่ 25
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สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

กรกฎาคม 2561 แบงเปน 1) ภาพถายบูธนิทรรศการ
2) ภาพถายการประกวดรองเพลงคุณธรรมนําไทย
3) ภาพถายโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดรองเพลง
12. องคกรคุณธรรมตนแบบ
- เอกสารสรุปผลการประเมินองคกรคุณธรรม ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1
(เอกสารประกอบการประชุมการคัดเลือกองคกรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13
มิถุนายน 2561 หองประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) สืบคนเมือ่ วันที่ 9
สิงหาคม 2561 จาก http://www.stopcorruption.moph.go.th
13. การพัฒนาหนวยงานคุณธรรม
- ภาพถาย และสําเนาเกียรติบัตรในการนําเสนอผลงานดีเดนดานการพัฒนาหนวยงานคุณธรรม ณ วันที่
9 กรกฎาคม 2561
14. บันทึกขอความที่ สธ 0225.02/191 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอสงรายงานแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ 2561
15. บันทึกขอความที่ สธ 0225.01/587 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอสงใบสําคัญเพื่อเบิกจาย
(ตลาดนัดคุณธรรม)
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