หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
เขต กรม
61. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ
ทันตกรรม
การจั ด ซื้ อ ร่ ว มของยา เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ และวั ส ดุ ทั น ตกรรม
หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
เวชภัณ ฑ์ ที่มิ ใ ช่ย า หมายถึ ง วั ส ดุ ก ารแพทย์ วั ส ดุทั น ตกรรม วัส ดุ เอกซเรย์ และวั ส ดุ
วิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่ว มให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่
ดาเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
20
25
30
30
วัตถุประสงค์
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีการดาเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของ
เวชภัณฑ์ (ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการ
จัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และวิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และ
สอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข)
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม
รายการข้อมูล 1
A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 2
B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
15
20

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
20

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
25

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
25

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
30

ปี 2563 :

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
25
30
เขตสุขภาพและกรม ดาเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย
รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
มูลค่าการ
ร้อยละ
20.44
20.98
24.99
จัดซื้อร่วมฯ
1.นางสาวพรพิมล จันทร์คุณาภาส
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 085-1933446
โทรสาร : 02-5901628
E-mail :
pchankunapars@gmail.com
2. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901641 โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : paithip@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901641
โทรสาร : 02-5901641
กองบริหารการสาธารณสุข

เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997
E-mail : paithip@gmail.com

