หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด

คํานิยาม

4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
36. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
จังหวัด/เขต
64. รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
64.1. ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของส ว นราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
(กองสวนกลาง)
64.2 ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของส ว นราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
64.3 ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของส ว นราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
(สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ)
สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง สวนราชการตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. กองสวนกลาง จํานวน 12 กอง
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 แหง
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 878 แหง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริ ห ารจั ด การองค กรตามแนวทางเกณฑ คุณภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ พ.ศ.2562
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด ว ย 1) ลั กษณะ
สําคัญขององคกร 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนํา
องคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผู มีส วนได ส ว นเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 5
บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ โดยสวนราชการ
ดําเนินการในป 2564- 2565 ดังนี้
1. จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร จํานวน 13 ขอคําถาม และทบทวนทุกป
2. ดําเนินการประเมินองคการดวยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาสใน
การปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI)
3. นําโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลําดับความสําคัญและจัดทําแผนพัฒนาองคการ
หมวดละ 1 แผน
4. กําหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการตามหัวขอ 7.1-7.6 จํานวน 6 หัวขอ
ครบ 18 ขอ
5. ดําเนินการแผนพัฒนาองคการ
6. จัดสงเอกสารรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาองคการและ
ตั ว ชี้ วั ด รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดื อ น ให ก ลุ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เกณฑเปาหมาย

7. จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) และผลงานที่โดดเดนจากการนํา
เกณฑคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองคกร
อยางนอย 1 เรื่อง
ระดับหนวยงาน

1.กองสวนกลาง
2.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปงบประมาณ 2564
ระดับ 5 (รอยละ 95)
ระดับ 5 (รอยละ 95)
ระดับ 5 (รอยละ 95)

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อนําเกณฑคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาใชเ ปนแนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการและเปน บรรทัด ฐานการติดตาม
ประเมินผลของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. กองสวนกลาง
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
จากรายงานผลการประเมินของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. กองสวนกลาง
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
A1 = จํานวนกองสวนกลางที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑ
ที่กําหนด
A2 = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
A3 = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
B1 = จํานวนกองสวนกลางทั้งหมด (12 กอง)
B2 = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 แหง)
B3 = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (878 แหง)
(A/B) X 100
ไตรมาส 4

เกณฑการประเมิน ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
1. สวนราชการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคการ
ครบ 13 คําถาม (แบบฟอรม
1) สงภายในวันที่ 11
มกราคม 2564

2. สวนราชการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment)
เทียบกับเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.
2562 หมวด 1-6
(แบบฟอรม 2) จัดสงภายใน
วันที่ 11 มกราคม 2564
3. สวนราชการนําโอกาสใน
การปรับปรุง (Opportunity
for Improvement: OFI) มา
จัดลําดับและจัดทําแผนพัฒนา
องคการหมวดละ 1 จัดสง
ภายในวันที่ 11 มกราคม
2564
4. สวนราชการกําหนดตัวชี้วดั
หมวด 7 ผลลัพธการ
ดําเนินการ หัวขอ 7.1-7.6
ครบ18 ขอ และจัดสงภายใน
วันที่ 11 มกราคม 2564

รอบ 6 เดือน
1.รายงานความกาวหนา
ผลการดําเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ รอบ
6 เดือนผานระบบออนไลน
ภายในวันที่ 2 เมษายน
2564

รอบ 9 เดือน
1.รายงานความกาวหนา
ผลการดําเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ รอบ
9 เดือนผานระบบ
ออนไลน ภายในวันที่ 2
กรกฎาคม 2564

รอบ 12 เดือน
1.รายงานความกาวหนา
ผลการดําเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ รอบ
12 เดือนผานระบบ
ออนไลน ภายในวันที่ 24
กันยายน 2564

2.รายงานความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 6
เดือน ผานระบบออนไลน
ภายในวันที่ 2 เมษายน
2564

2.รายงานความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 9
เดือน ผานระบบออนไลน
ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม
2564

2.รายงานความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 12
เดือน ผานระบบออนไลน
ภายในวันที่ 24 กันยายน
2564

3. สวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
(Best Practices) จํานวน
5 หนา ดังนี้
3.1 แนวทางปฏิบัติหรือ
วิธีการและผลลัพธการ
ดําเนินการ
3.2 ตัวอยาง ผลงานที่โดด
เดน
3.3 ปจจัยแหงความสําเร็จ
3.4 สิ่งที่ไดเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตอไป
(แบบฟอรม 5) ผานระบบ
ออนไลนภายในวันที่ 24
กันยายน 2564

วิธีการประเมินผล :

ระดับ
คะแนน
1

2

3

4

5

ขั้นตอนการดําเนินงาน
สวนราชการจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ(แบบฟอรม 1)ได
ครบถวน สงภายในวันที่ 11 มกราคม 2564
เกณฑการใหคะแนน
0.20
0.40
0.60
0.80
1 คะแนน
คะแนน คะแนน
คะแนน
คะแนน
5 คําถาม 7 คําถาม 9 คําถาม 11 คําถาม 13 คําถาม
เกณฑการใหคะแนน +/- 2 คําถาม ตอ 0.20 คะแนน (interval)
สวนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ดําเนินการได
ครบถวน (แบบฟอรม 2) จัดสงภายในวันที่ 11 มกราคม 2564
เกณฑการใหคะแนน
โอกาสในการปรับปรุง
0.20
1 คะแนน
(OFI)
คะแนน
หมวด 1-6
ไมครบ 6
ครบ 6
หมวด
หมวด
เกณฑการใหคะแนน ไมครบ 6 หมวด ตอ 0.50 คะแนน (interval)
สวนราชการนําโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลําดับและทํา
แผนพัฒนาองคการ หมวดละ 1 แผน (แบบฟอรม3) จัดสงภายในวันที่
11 มกราคม 2564
เกณฑการใหคะแนน
แผนพัฒนาองคการ
0.20
1 คะแนน
คะแนน
หมวด 1-6
ไมครบ
ครบ
6 หมวด
6 หมวด
 สวนราชการกําหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการจัดสง
ภายใน 11 มกราคม 2564
เกณฑการใหคะแนน
หมวด 7ผลลัพธการ
0.20
1 คะแนน
ดําเนินการ
คะแนน
ตัวชี้วัด 7.1 – 7.6 (18
ไมครบ
ครบ
ขอ)
(18 ขอ)
(18 ขอ)
 สวนราชการรายงานผลการดําเนินการความกาวหนาของ
แผนพัฒนาองคการและรายงานผลลัพธของตัวชี้วัด ผานระบบ
ออนไลนภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564
รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

 สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
จํานวน 5 หนา (แบบฟอรม 5) ดังนี้
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธการดําเนินการ
2) ตัวอยาง ผลงานที่โดดเดน
3) ปจจัยแหงความสําเร็จ
4) สิ่งที่ไดเรียนรูเพื่อพัฒนาตอไป
ผานระบบออนไลนภายในวันที่ 24 กันยายน 2564
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 สามารถดาวนโหลดไดที่
http://www.opdc.go.th/
Baseline data

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล (ระดัสวนกลาง)

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
64.83
100
100
(8 กอง) (13 กอง) (12 กอง)

รอยละความสําเร็จของกอง
รอยละ
สวนกลางที่ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
รอยละความสําเร็จของ
รอยละ
94.74
97.36
100
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
(72 แหง) (74 แหง) (76 แหง)
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑ
ที่กําหนด
รอยละความสําเร็จของ
รอยละ
63.21
98.74
98.86
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่
(555 แหง) (867 แหง) (868 แหง)
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑ
ที่กําหนด
1. นางสุวรรณา เจริญสวรรค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901038 โทรศัพทมือถือ: 081-9316052
โทรสาร: 02-5901406
E-mail: oeysuwanna@gmail.com
2. น.ส.อังคณางค หัวเมืองวิเชียร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901038 โทรศัพทมือถือ: 081-2558277
โทรสาร: 02-5901406
E-mail: lkung1038@gmail.com
3. นายอภิรัฐ ดีทองออน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน โทรศัพทมือถือ:
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901963 085-3652444
โทรสาร: 02-5901406
E-mail: a.deethongon@gmail.com
4. น.ส.กฤติกา ทรียมาติพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901963 โทรศัพทมือถือ: 095-7120954
โทรสาร: 02-5901406
E-mail: trekrittka@gmail.com
กลุมพัฒนาระบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบการการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

นางสุวรรณา เจริญสวรรค
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901038
โทรสาร: 02-5901406

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ: 081-9316052
E-mail: oeysuwanna@gmail.com

