กำหนดกำรส่งเอกสำรตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัด
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่
รำยละเอียดกำรรำยงำนผล
กำหนดกำรส่งรำยงำน เจ้ำภำพตัวชี้วัด
1.1
รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ DOC
วันที่ 25 ของทุกเดือน
ผน
2.1
กระบวนงานภารกิจหลักของหน่วยงาน รอบที่ 1
11 ธ.ค. 61
กลุม่ ก.พ.ร.
กำรสำรวจ ณ จุดให้บริกำร ให้หน่วยงานเป็นผู้ทอดแบบสารวจแก่
28 ก.พ 62
ผู้รับบริการ รอบที่ 1 พร้อมเก็บรวมรวมแบบสารวจด้วยตนเอง
กำรสำรวจผ่ำนกำรจัดส่งไปรษณีย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะรับ
28 ก.พ. 62
แบบสารวจความพึงพอใจที่ผู้ตอบแบบสารวจส่งกลับมา รอบที่ 1
กำรสำรวจออนไลน์ ให้หน่วยงานเป็นผู้สารวจ วิเคราะห์และ
29 มี.ค. 62
ประมวลผลเอง รอบที่ 1 โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานผลการประเมิน
กระบวนงานภารกิจหลักของหน่วยงาน รอบที่ 2
5 ก.ค 62
กำรสำรวจ ณ จุดให้บริกำร ให้หน่วยงานเป็นผู้ทอดแบบสารวจแก่
31 ก.ค. 62
ผู้รับบริการ รอบที่ 2 พร้อมเก็บรวมรวมแบบสารวจด้วยตนเอง
กำรสำรวจผ่ำนกำรจัดส่งไปรษณีย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะรับ
31 ก.ค. 62
แบบสารวจความพึงพอใจที่ผู้ตอบแบบสารวจส่งกลับมา รอบที่ 2
กำรสำรวจออนไลน์ ให้หน่วยงานเป็นผู้สารวจ วิเคราะห์และ
30 ส.ค. 62
ประมวลผลเอง รอบที่ 2 โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานผลการประเมิน
2.2
แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
4 ก.พ. 62
กลุม่ ก.พ.ร.
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
16 ต.ค. 62
พร้อมปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
4
รายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินการใช้พลังงานประจาเดือนให้
สล
สานักงานเลขานุการกรมได้ครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
- รายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินการใช้พลังงาน ครบ 12
ไม่เกินทุกวันที่ 2
เดือน (ก.ย.61 – ส.ค.62)
ของเดือนถัดไป
- รายงานข้อมูลฯ ไม่เกินวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ทั้ง 12 เดือน
5
ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่จะประหยัดได้ ตามแนวทางประเมิน
15 ก.พ. 62
ผน และ สล
ผู้บริหารองค์การ
รายงานข้อมูลงบประมาณที่สามารถประหยัดได้
ทุกวันที่ 2
ผน และ สล
(เริ่มรายงาน 2 มี.ค.62)
ของเดือนถัดไป
6
จัดเก็บข้อมูลบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ/รับบริการ (ตั้งแต่วันที่
ทุกวันที่ 5
สล
1 ม.ค. – 31 ส.ค. 62)
ของเดือนถัดไป
สารวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน (ตั้งแต่วันที่
ทุกวันจันทร์
สล
1 ม.ค. – 31 ส.ค. 62)
ของสัปดำห์ถัดไป
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ตัวชี้วัดที่
รำยละเอียดกำรรำยงำนผล
กำหนดกำรส่งรำยงำน เจ้ำภำพตัวชี้วัด
7
ลักษณะสาคัญขององค์การของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4 ก.พ. 62
กลุ่ม ก.พ.ร.
8
แผนพัฒนาองค์การของหน่วยงานทีไ่ ด้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
15 ก.พ. 62
กลุ่ม ก.พ.ร.
หน่วยงาน (หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) และกาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ
หมวดที่สะท้อนผลลัพธ์
ผลประเมินตนเองและแผนพัฒนาองค์การของหมวดที่เลือกไว้สาหรับ
22 ก.พ. 62
การพัฒนาปรับปรุง
9
แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8 ก.พ. 62
ทีมงานการ
จัดการความรู้
รายงานผลการดาเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 ในรูปแบบ File(s) และ/
4 ต.ค. 62
ของกรม
หรือ Web link เข้าถึง File(s) องค์ความรู้
10
 หน่วยงำนภำรกิจหลัก จัดส่งข้อมูลผู้รับบริการ โดยคัดเลือก
8 ก.พ. 62
กคจ.
ผู้รับบริการที่มาใช้บริการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31
มกราคม 2562 หน่วยงานละ 100 รายชื่อ
 หน่วยงำนสนับสนุน จัดส่งข้อมูล ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา
บริษัท ติดต่อหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31
มกราคม 2562 จานวน 20 รายชื่อ
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS
31 พ.ค. 62
ตามรายชื่อและจานวน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการเข้าไปตอบแบบ
สารวจดังกล่าว
รายงานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
4 มิ.ย. 62
Integrity and Transparency Assessment : OIT) พร้อมเผยแพร่
เอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการประเมินลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และส่งไฟล์แบบประเมินเป็น ไฟล์ Word. เอกสารหลักฐาน
ประกอบแบบประเมินเป็นไฟล์ pdf.
ทุกตัวชี้วัด รายงานผลในระบบ KPI Reporter รอบ 6 เดือน
4 เม.ย. 62
กลุ่ม ก.พ.ร.
ทุกตัวชี้วัด รายงานผลในระบบ KPI Reporter รอบ 9 เดือน
4 ก.ค. 62
กลุ่ม ก.พ.ร.
ทุกตัวชี้วัด รายงานผลในระบบ KPI Reporter รอบ 12 เดือน
4 ต.ค. 62
กลุ่ม ก.พ.ร.
ทุกตัวชี้วัด รายงานผลการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)
31 ต.ค. 62
กลุ่ม ก.พ.ร.
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการดาเนินการของตัวชี้วัด รอบ 12
เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ฉบับสมบูรณ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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