ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของศูนย&เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

มิติภายนอก 1. ประเมินประสิทธิผล
ประเด็น
1
ยุทธศาสตรที่ 2
//เปาหมายการ
ใหบริการที่ 2
1.1
//ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
เครือข3ายสารสนเทศ 1.1.1
ระบบบริการ
สป. ปลอดภัย เขาถึง
สาธารณสุขและ
ไดและมีความ
ผลิตภัณฑสุขภาพ เชื่อมโยงแบบบูรณา
ใหมีคุณภาพ
การ
มาตรฐาน

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

2

3

4

5

65
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถ3วงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการ/
ภารกิจหลักของหน3วยงาน
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถ3วงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเร3งด3วน
ของผูบริหาร
รอยละของ สสจ. ที่ใชเครือข3าย G-Node ในการ
รับ-ส3งขอมูล HDC

30

รอยละ
20% 80 85 90 95 100
100
% % % %
%
สูตรในการคํานวณ :
= จํานวนสสจ. ที่ใชเครือข3าย G-Node ในการรับ-ส3งขอมูล HDC x 100
จํานวน สสจ. ทั้งหมด (76 แห3ง)
G-Node หมายถึง เครือข3ายสารสนเทศภายใน (INTRANET) เชื่อมโยงระหว3าง สสจ. ทุก
แห3งกับหองปฏิบัติการเครือข3ายคอมพิวเตอรของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Health Data Center (HDC) หมายถึง โปรแกรมที่ใชสําหรับเป]นคลังขอมูลทาง
การแพทยและสุขภาพ ระดับจังหวัด เพื่อรองรับการนําเขาขอมูลสาธารณสุขตาม
โครงสราง 43 แฟม

1.2

หมาย
เหตุ

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถ3วงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของหน3วยงาน

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&
ระบบบริหารจัดการ 1.2.1
ความรู และขอมูล
สารสนเทศมีคณ
ุ ภาพ
พรอมใช

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา Virtual
Server สําหรับเขตสุขภาพ 12 เขต

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558
10

ระดับ 5

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557
2

เกณฑ&การให1คะแนน
1
1

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
1
ตรวจสอบการติดตั้ง Hardware และ
Software ระบบ VM Ware

2

3

4

5

2
2

3
3

4
4

5
5

แนวทางการประเมิน
เอกสารส3งมอบงานจาก
บริษัท/ตรวจสอบจากหอง
Server อาคาร Data
Center
ตรวจสอบการเชื่อมต3อเครือข3าย
ทดสอบการเขาถึง
คอมพิวเตอรของอุปกรณ และ Server Hardware จากเครือข3าย
INTRANET และ INTERNET
ตรวจสอบการแสดงประสิทธิภาพของ หนาจอแสดงประสิทธิภาพ
ของระบบ เช3น Dashboard
ระบบ Virtual Server
แสดงการใช CPU การใช
Memory เป]นตน
จัดตั้ง Virtual Server สําหรับเขต
ทดสอบนําขอมูลเขา – ส3ง
สุขภาพ
ขอมูลออก ตามสิทธิ์ที่ไดรับ
ของแต3ละเขต
สรุปผลการจัดทํา Virtual Server และ เอกสารรายงานผลการ
รายงานผูบริหารเพื่อเป]นขอมูลสําหรับ ดําเนินงาน
การวางนโยบายในปrงบประมาณต3อไป

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&
หน3วยงานสังกัด
กระทรวงถือปฏิบัติ
ตาม นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดาน
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
1.2.2

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558
5

ระดับ 5

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557
-

เกณฑ&การให1คะแนน
1
1

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
1
แต3งตั้งคณะทํางานทบทวนนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
2
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ กระทรวง
สาธารณสุข ปr 2556 ใหมีเนื้อหา
ครอบคลุมทรัพยากร กฎหมาย และ
สถานการณปuจจุบัน
3
- สํารวจ และ ประเมินตนเอง
(แบบฟอรมในภาคผนวก)
- ดําเนินการใหครบตามแนวทางการ
ประเมิน
4
เสนอนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง
ต3อคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรกระทรวง
สาธารณสุข (CIO กระทรวง
สาธารณสุข)

2
2

3
3

4
4

5
5

แนวทางการประเมิน
คําสั่งแต3งตั้งคณะทํางานฯ

(ร3างฉบับปรับปรุง) นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ กระทรวง
สาธารณสุข จาก
คณะทํางานฯ
- ผลการประเมินตนเองตาม
แบบประเมินตนเอง
- ผลการดําเนินงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ปรับปรุง ไดรับการลงนาม
เห็นชอบ

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558
5

หน3วยงานสังกัด สป. 1.2.3
ใชทรัพยากรและ
สารสนเทศร3วมกันได
อย3างเหมาะสม

ระดับความสําเร็จของโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครือข3ายคอมพิวเตอรภายใน
อาคาร สป.สธ.
** สป.สธ. หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

10

ระดับ 5

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

3

4

5

นําส3งนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
หนังสือนําส3งคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
สารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ปรับปรุง ต3อคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ

-

-

-

1

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
1
สํารวจความตองการใชเครือข3าย
คอมพิวเตอรจากหน3วยงานภายใน
อาคาร สป.สธ.
2
วิเคราะหผลสํารวจ และ จัดทํา
ขอกําหนดหรือขอบเขตงาน (TOR)
3
ดําเนินการตามระเบียบวิธีทางพัสดุ ใน
การจัดหาผูรับจางปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครือข3ายคอมพิวเตอร
4
ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ ควบคุม
กํากับใหครบถวนตามที่ระบุในสัญญา
5

2

ติดตามผลการใชงานเครือข3ายที่
ปรับปรุงใหม3 และสรุปผลรายงานต3อ
ผูบริหาร

2

3

4

5

แนวทางการประเมิน
ผลสํารวจที่รวบรวมขอมูล
จากทุกหน3วยงาน
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
เอกสารสัญญาจาง

เอกสารส3งมอบงานจาก
บริษัท/ตรวจสอบอุปกรณ ณ
จุดติดตั้ง
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&
สป. มีระบบ
สารสนเทศรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน
ดานการสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
1.2.4

มิติภายนอก 2. ประเมินคุณภาพ
ผูรับบริการและผูมี 2
ส3วนไดส3วนเสียมี
ความพึงพอใจ
มิติภายใน 3. ประเมินประสิทธิภาพ
ระบบควบคุมภายใน 3
มีประสิทธิภาพอย3าง
ต3อเนื่อง

ระดับความสําเร็จของโครงการจัดทําระบบ
สํารองและกูคืนขอมูล (DR Site)

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558
10

ระดับ 5

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557
-

เกณฑ&การให1คะแนน
1
1

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
1
ศึกษารูปแบบ DR Site ที่มีใหบริการ
อยู3ในปuจจุบัน
2
คัดเลือกรูปแบบ DR Site และ จัดทํา
ขอกําหนดหรือขอบเขตงาน (TOR)
3
ดําเนินการตามระเบียบวิธีทางพัสดุ ใน
การจัดหาผูรับจาง/ผูใหบริการเช3า
4
ตรวจสอบระบบสํารองและกูคืนขอมูล
(DR Site) ตามรูปแบบที่คัดเลือก ให
ครบถวนตามที่ระบุในสัญญาจาง/เช3า
5
ทดสอบการใชงานระบบ DR Site และ
สรุปผลรายงานต3อผูบริหาร

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

2
2

3
3

4
4

5
5

หมาย
เหตุ

แนวทางการประเมิน
ผลการวิเคราะหรูปแบบ DR
Site ที่เหมาะสมกับ สป.สธ.
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
เอกสารสัญญาจาง/เช3า
เอกสารส3งมอบงานจาก
บริษัท/ตรวจสอบ ณ
สถานที่ติดตั้ง DR Site
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ

10
10

รอยละ 85

81.3

83.9 79.13 65

70

75

80

85

15
5

รอยละ 96

95.4

99.97

90

92

94

96

** ก.พ.ร.สป.สธ. เปนผูสํารวจใหในภาพรวม สป.สธ.

รอยละของอัตราการเบิกจ3ายงบประมาณ ใน
ภาพรวมของหน3วยงาน

95.9

88

สูตรการคํานวณ :
เงินงบประมาณรายจ3ายภาพรวมที่หน3วยงานเบิกจ3ายตั้งแต3เดือนตุลาคม 2557 ถึงสิ้นเดือน
กันยายน 2558 X 100

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

2

3

4

5

วงเงินงบประมาณรายจ3ายที่หน3วยงานไดรับจัดสรรทั้งหมด

กระบวนการ
ดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองตามหลัก
ธรรมาภิบาล

4

ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสีย่ ง

5

ระดับ 5

-

-

-

1

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
1
มีผูรับผิดชอบ/ คณะกรรมการ/
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ
หน3วยงาน

2

2

3

4

5

แนวทางการประเมิน
- รายงานการประชุม/
เอกสารมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ควร
ระบุรายชื่อใหชัดเจน
- คําสั่งคณะกรรมการฯ
คณะทํางานฯ ประกอบดวย
รายชื่อและหนาที่
ผูรับผิดชอบ
- วิเคราะหและระบุปuจจัยเสี่ยงที่มี
- รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
ความเสี่ยง และระบุปuจจัย
(ทั้งที่เป]นตัวเงินและไม3ใช3ตัวเงิน)
เสี่ยงที่ส3งผลกระทบหรือ
หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่
สรางความเสียหาย หรือ
จะบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร/
ลมเหลว หรือลดลด
แผนปฏิบัติราชการประจําปrของ
โอกาสที่จะบรรลุ
หน3วยงาน
เปาหมายตาม
- จัดลําดับความสําคัญของปuจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร/ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปr
ประกอบดวย

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

2

3

4

5

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ
2) ความเสี่ยงการ
ดําเนินงาน
3) ความเสี่ยงดานการเงิน
และงบประมาณ
4) ความเสี่ยงกฎระเบียบ
- รายงานการจัดลําดับ
ความสําคัญของปuจจัย
เสี่ยง และวิเคราะหผล
กระทบจากความเสี่ยง ให
ระบุ
1) แนวทางการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและผลการประเมิน
ดังกล3าว
2) แนวทางการประเมิน
ความเสียหายที่จะ
กระทบกับองคกร
3) แผนภูมิความเสี่ยง (Risk
Map)
4) ระดับความสําเร็จของ
ความเสี่ยง

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558
3

4

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของการ
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติราชการประจําปrของ
หน3วยงาน ไดแลวเสร็จ และจัดส3งมายัง
กลุ3มพัฒนาระบบริหาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่
31 มีนาคม 2558 โดยในแผนฯ
ดังกล3าวตองมีการกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการสรางความรู ความ
เขาใจใหกับบุคลากรของหน3วยงาน
และการดําเนินการแกไขลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย3าง
ชัดเจน และผูบริหารของหน3วยงานลง
นามในแผนฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2558
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของการบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปrของหน3วยงาน ไดแลวเสร็จ
ครบถวน

2

3

4

5

- แผนบริหารความเสี่ยง
หรือการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปrที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารของ
หน3วยงานลงนามภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2558

- รายละเอียดการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
1) ปฏิทินการดําเนินงาน
(Gantt Chart) ที่แสดง
ถึงความกาวหนาของ
งานเกี่ยวกับระยะเวลา
ที่กําหนดตามแผน
2) เอกสารหลักฐานที่แสดง

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

5

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตร/ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปr และมีการกําหนดแนวทาง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงของหน3วยงาน และ
เสนอผูบริหารสูงสุดของหน3วยงาน

2

3

4

5

ใหเห็นว3าการ
ดําเนินการของกิจกรรม
ดังกล3าวไดบรรลุตาม
ขอมูลที่แจงมาจริง เช3น
- ภาพถ3าย/ รายงาน
การประชุม/ เอกสารอื่นๆ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
3) ระบุความกาวหนาของ
การดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงทุก
ไตรมาส
- มีเอกสารหลักฐานที่แสดง
ถึงการดําเนินงานเหมือน
ระดับคะแนน 1, 2, 3
และ 4
- รายงานสรุปและ
ประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงานที่
หน3วยงานไดดําเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เสนอผูบริหารเพื่อ
รับทราบหรือใหความ

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

2

3

4

5

เห็นชอบ ประกอบดวย
1) ผลการดําเนินงานของแต3
ละกิจกรรม
2) ปuจจัยการสนับสนุน
3) ปuญหา/ อุปสรรค ในการ
ดําเนินการและแนวทาง
แกไข
4) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู3
และแผนภูมิความเสี่ยง
(Risk Map) พรอมแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพื่อ
ปรับปรุงใหการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงเป]นไป
อย3างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค
- วันที่แลวเสร็จของรายงาน
สรุปและประเมินผลสําเร็จ
อางอิงจากวันที่ผูบริหารลง
นามเห็นชอบ โดยหน3วยงาน
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม
2558

ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี

5

ระดับความสําเร็จของการถ3ายทอดตัวชี้วัดของ
หน3วยงานสู3ระดับบุคคล

5

ระดับ 5

5

5

5

1

2

3

4

5

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&
คุณภาพ

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
1
หน3วยงานจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
(Strategy Map) เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ระบบในการถ3ายทอดตัวชี้วัด และ
เปาหมายจากองคการสู3ระดับ
หน3วยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดัน
ใหเกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและ
เปาหมายของหน3วยงานที่ตั้งไว
2
- มีการสื่อสาร ทําความเขาใจอย3าง
ทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรในหน3วยงาน
ทราบถึงกระบวนการในการ
ถ3ายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจาก
องคการสู3ระดับหน3วยงานและบุคคล
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ
และมีส3วนร3วมในการดําเนินการตาม
ระบบการถ3ายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของหน3วยงานไดอย3าง
ถูกตอง
- การถ3ายทอดตัวชี้วัดจากหน3วยงานถึง
ระดับบุคคล ตองมีการเห็นชอบ
ร3วมกันระหว3างผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา และมีความเป]นไป
ไดจริง

2

3

4

5

แนวทางการประเมิน
มีแผนที่ยุทธศาสตรของ
หน3วยงานที่แสดงใหเห็นว3า
มีการจัดทําและมีการถ3าย
ระดับจากองคการสู3ระดับ
หน3วยงานและระดับบุคคล

- มีการสื่อสารใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจถึง
กระบวนการถ3ายทอดตัวขี้
วัดและเปาหมายจาก
องคกรทั่วทั้งองคการ เช3น
รายงานการประชุม
-เอกสารที่แสดงใหเห็นว3า
บุคลากรในหน3วยงานมี
ส3วนร3วมในการกําหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคล และมี
ความเห็นชอบร3วมกัน
ระหว3างผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558
3

4

5

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

มีการจัดทําขอตกลงที่เป]นลายลักษณ
อักษรในทุกระดับ เพื่อเป]นการผูกมัด
(Commitment) ต3อความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด และมี
ความรับผิดชอบต3อผลสําเร็จตาม
ขอตกลง
ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการ
ประเมินผลความสําเร็จที่สามารถ
วัดผลไดอย3างเป]นรูปธรรม (KPI
Template) เป]นรายบุคคล
มีระบบการติดตามความกาวหนาผล
การดําเนินงาน และประเมินผลสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดและเปาหมายในแต3ละ
ระดับ เพื่อติดตาม กํากับ ใหมีการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย

หน3วยงานประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคล ในรอบ 6
เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง และ

2

3

4

5

มีเอกสารตามแบบฟอรมที่
1 และแบบฟอรมที่ 2
ตามภาคผนวก

มีเอกสารที่แสดงใหเห็นว3า
ไดมีการติดตาม
ความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน และ
ประเมินผลสําเร็จของ
ตัวชี้วัดและเปาหมายใน
แต3ละระดับ เช3น รายงาน
การประชุมหน3วยงาน
ประจําเดือนฯ
หน3วยงานตองมีเอกสาร
ยืนยันว3าไดนําผลการ
ประเมินมาใชประกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนขั้น

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

2

นําผลการประเมินไปใชประกอบการ
พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/ค3าจาง

มิติภายใน 4. การพัฒนาองค&การ
ระบบบริหารจัดการ 6
ความรู และขอมูล
สารสนเทศมีคณ
ุ ภาพ
พรอมใช

ระดับความสําเร็จในการมีส3วนร3วมของ
หน3วยงานในการจัดการความรูของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10
3

ระดับ 5
ขั้นตอน
1

2

-

-

-

1

รายละเอียดการดําเนินงาน

คณะทํางานการจัดการความรู
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามคําสั่ง สป. ที่
564/2557 (KM Team สป.) เขา
ร3วมประชุมเพื่อร3วมวิเคราะหองค
ความรูตามภารกิจหลักหรือ
ภารกิจสนับสนุนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
คัดเลือกองคความรูที่สําคัญที่เป]น
ความรูกลาง นํามาจัดการองค
ความรูใหม3ในภาพรวมของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อย3างนอย 1 เรื่อง
หน3วยงานส3งรายชื่อผูรับผิดชอบที่

3

4

5

เงินเดือน/ค3าจาง ทั้ง 2
รอบ

2

3

4

5

แนวทางการประเมิน

ตรวจจากรายชื่อผูเขาร3วม
ประชุม และไดร3วม
ดําเนินการจัดการความรู
ตลอดกระบวนการการ
จัดการความรู และนํา
ความรูไปใช รวมถึงการ
แลกเปลีย่ นผลการนําองค
ความรูไปใชในหน3วยงาน
ตนเอง

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

3

4

ข1อมูลพืน้ ฐาน
เกณฑ&การให1คะแนน
(Baseline data)
2555 2556 2557 1
2
3
4
5
มีความรูความชํานาญและมี
ประสบการณอย3างกวางขวางใน
เรื่องเฉพาะกิจที่ (KM Team สป.)
ไดคัดเลือกองคความรูกลางแลว
ใหสํานักวิชาการสาธารณสุข เพื่อ
จัดทําคําสั่งคณะทํางานการจัดการ
ความรูเฉพาะกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2558
ร3วมดําเนินการจัดการความรูตาม
กระบวนการจัดการความรูที่เป]น
องคความรูกลางของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหแลว
เสร็จ(อย3างนอย 1 เรื่อง) เพื่อให
หน3วยงานสามารถนําความรูที่ได
ไปใชประโยชนร3วมกันและใชได
จริง
- นําองคความรูที่ไดเผยแพร3ใน
Website สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- จัดรวมองคความรูทีไ่ ดเป]นรูปเล3ม
หรือ จัดทําเป]นคูม3 ือส3งใหทุก
หน3วยงานใชประโยชน

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัด

7

ระบบควบคุมภายใน 8
มีประสิทธิภาพอย3าง
ต3อเนื่อง

ข1อมูลพืน้ ฐาน
เกณฑ&การให1คะแนน
(Baseline data)
2555 2556 2557 1
2
3
4
5
- นําองคความรูที่ไดเสนอให
ผูบริหารระดับสูงทราบ
5
หน3วยงานนําองคความรูไปใช และ
นําผลการนําองคความรูไปใชมา
แลกเปลีย่ นเรียนรูระหว3างกัน เพื่อ
รับทราบถึงประโยชนที่ใชไดจริง
และรับทราบปuญหาอุปสรรค หรือ
ขอดี/ขอดอย
รอยละ 80 100 100 100 60 65 70 75 80

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาตาม
เปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน3วยงาน

3

ระดับความสําเร็จของการจัดซื้อวัสดุรวม
(กระดาษA4) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส3วนกลาง)

4

หมาย
เหตุ

สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากรของหน3วยงานX100
จํานวนบุคลากรตามเปาหมายของแผน

ระดับ 5

-

-

-

1

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
1
หน3วยงานกําหนดผูรับผิดชอบหลัก

2

ในการจัดทําแผนจัดซื้อวัสดุ
(กระดาษA4) ของ หน3วยงาน
ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน3วยงานจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุ

2

3

4

5

แนวทางการประเมิน

กําหนดผูรับผิดชอบหรือ
คําสั่งแต3งตั้งผูรับผิดชอบ

แผนการจัดซื้อวัสดุ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

3

4

5

ข1อมูลพืน้ ฐาน
เกณฑ&การให1คะแนน
หมาย
(Baseline data)
เหตุ
2555 2556 2557 1
2
3
4
5
(กระดาษA4) ประจําปrงบประมาณ (กระดาษA4) ประจําปr
พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอรม ส3งให
งบประมาณ พ.ศ.2558
กลุ3มคลังและพัสดุ ภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2557
(ตามแบบฟอรมในภาคผนวก)
หน3วยงานตรวจรับกระดาษ A4
เอกสารการตรวจรับ,การ
ที่กลุ3มคลังและพัสดุจัดซื้อและ
จัดทําบัญชีวัสดุ
บริหารจัดการใหเป]นไปตามระเบียบ
พัสดุที่เกี่ยวของ
หน3วยงานจัดทํารายงาน
รายงานเปรียบเทียบการ
เปรียบเทียบการจัดซื้อกระดาษA4 จัดซื้อกระดาษA4 แสดง
แสดงจํานวนปริมาณ ราคา
จํานวนปริมาณ ราคา
จํานวนเงินและวิธีการจัดซื้อใน
จํานวนเงินและวิธีการ
ปrงบประมาณ 2557 ที่จัดซื้อเอง
จัดซื้อในปrงบประมาณ
เปรียบเทียบกับปrงบประมาณ
2557 ที่จัดซื้อเอง
2558 ที่กลุ3มคลังและพัสดุเป]นผู เปรียบเทียบกับ
จัดซื้อรวม ส3งใหกลุ3มคลังและพัสดุ ปrงบประมาณ 2558 ที่
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
กลุ3มคลังและพัสดุเป]นผู
จัดซื้อรวม
จากขอ 4 หน3วยงานสรุปผลการ
เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอใหผูบริหารของ
ดําเนินงานเสนอให
หน3วยงานรับทราบ
ผูบริหารของหน3วยงาน
รับทราบ

ยุทธศาสตร&
สป.สธ.

เปาประสงค&

น้ําหนัก เปาหมาย
(ร1อยละ) ป 2558

ตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น

ข1อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2555 2556 2557

เกณฑ&การให1คะแนน
1

100

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 1.2.3 และ 1.2.4 เป]นการดําเนินงานภายใตตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

2

3

4

5

หมาย
เหตุ

