ก

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกองตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ ๗0)
• ประเมินประสิทธิผล ๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สํานักงาน
(รอยละ ๖0 )
ปลัดกระทรวงและภารกิจหลักหนวยงาน
๑.๑ ระดั บความสํ าเร็ จของร อยละเฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนั กในการ
บรรลุเ ป าหมายตามภารกิ จ หลั ก/แผนปฏิบัติร าชการ
ของหน ว ยงาน หรื อ งานประจํ า ตามหน า ที่ ต ามปกติ
(Function Based)
1.1.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการกํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวง (การตรวจราชการกรณีปกติ)

• ประเมินคุณภาพ
(รอยละ ๑๐)

น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ
(รอยละ)
๖0
40

๒๐

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.1.3 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารของกอง
ตรวจราชการ
๑.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based)
1.2.1 ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ผูบริหารระดับสูง (Performance Agreement : PA
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข)
๑.๓ ระดั บความสํ าเร็ จของร อยละเฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนั กในการ
บรรลุ เ ป า หมายในการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ พื้ น ที่
(Area Based)
1.3.1 ระดับความสําเร็จของการติดตามขอมูลผลการ
ดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ป 2562 (Cockpit)
๒. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
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ก.พัฒนาระบบ
ตรวจราชการ/
เขตสุขภาพที่
1-12
ก.พัฒนาระบบ
ตรวจราชการ/
เขตสุขภาพที่
1-12
ก.ยุทธศาสตร
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ก.ประเมินผล/
ก.พัฒนาระบบ
ตรวจราชการ
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ก.พัฒนาระบบ
ตรวจราชการ/
ก.ยุทธศาสตร
ก.ประเมินผล

๑๐
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ข

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ
(รอยละ)

มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 30 )
• ประเมินประสิทธิภาพ ๓. ร อ ยละการเบิ ก จ า ยงบประมาณและก อ หนี้ ผู ก พั น
(รอยละ 15)
ภาพรวมของหนวยงาน ในสังกัดสํ านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงาน
สูร ะดั บ บุ คคลและนํ าผลการประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ไปใช ใน
การเลื่อนเงินเดือน

7.5

ก.อํานวยการ/
ก.ยุทธศาสตร

7.5

• การพัฒนาองคการ 5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณของหนวยงาน
(รอยละ 15)
6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงาน
คุณธรรม
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ก.ประเมินผล/
ก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
ก.อํานวยการ

7. ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
น้ําหนักรวม

5

5
100

ก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล/ก.รับ
เรื่องรองเรียน
ก.ประเมินผล/
ทุกกลุม

หมายเหตุ มิติการพัฒนาองคการ น้ําหนักรอยละ 15 หนวยงานดําเนินการ ดังนี้
1. หนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 จํานวน 13 หนวยงาน ไดแก 1) กองกลาง
2) กองกฎหมาย 3) กองการตางประเทศ 4) กองการพยาบาล 5) กองตรวจราชการ 6) กองบริหารการคลัง 7) กองบริหารการสาธารณสุข
8) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 9) กองยุทธศาสตรและแผนงาน 10) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 11) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
12) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 13) สถาบั นพระบรมราชชนก ดําเนินการตามตัว ชี้วัดที่ 7 ระดั บความสําเร็จ ของหนว ยงาน
ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด โดยแตละตัวชี้วัดดานการพัฒนาองคการ มีน้ําหนักรอยละ 5
2. หนวยงานนอกเหนือจากที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 จํานวน 9 หนวยงาน
ไดแก 1) กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) กลุม ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 3) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
4) กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 5) สํานักงานรัฐมนตรี 6) สํานักบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 7) สํานักวิชาการสาธารณสุข
8) สํานักสารนิเทศ 9) สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ไมตองดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 โดยแตละตัวชี้วัดดานการพัฒนาองคการ มีน้ําหนักรอยละ 7.5
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