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           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   
 

ค ำน ำ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน  

อย่ำงเป็นระบบมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมำ โดยได้มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกระดับกระทรวงและ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล และสอดคล้องกับมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด 

ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ได้จัดคู่มือรำยละเอียดตัวชี้วัด  
(KPI Template) ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 ฉบับนี้  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้ 
จะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้เข้ำใจรำยละเอียดของตัวชี้วัด สำมำรถด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้ตัวชี้วัด
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

 

 

           กลุม่พฒันำระบบบรหิำร 
                 ธนัวำคม  2561 
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ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

  
 

สารบญั 
เรื่อง หนำ้ 

ค ำน ำ  

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
กรอบประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ก 
ตัวชี้วัด ๑  ตวัชี้วัดภำรกิจหลกัของกระทรวง/ส ำนักงำนปลัดกระทรวงและภำรกิจหลักหน่วยงำน         1 

   ตัวชี้วัด 1.1 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย 
                   ตำมภำรกิจหลัก/แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจ ำตำมหน้ำที่ 

  ตำมปกติ (Function Based) 

1 

                       1.1.1  ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร 
                                 กระทรวงสำธำรณสุขในทุกระดับ   

1 

                       1.1.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
                                 ในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
                                 ของกระทรวงสำธำรณสุข 

8 

                       1.1.3  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำร     
                                ของกระทรวงสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

14 

                       1.1.4  ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินผลส ำเร็จกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน 
                                 ตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

19 

                       1.1.5  ระดับควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล 
                                    องค์กำรที่ดี ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 
                                    พ.ศ. 2562 

23 

                       1.1.6  ระดับควำมส ำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
                                 ภำครัฐ (PMQA) ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   
                                 ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 

28 

ตัวชี้วัด 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 34 
ตัวชี้วัด 3 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี้ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
             สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

36 

ตัวชี้วัด 4  ระดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลและน ำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
               ไปใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน 

38 

ตัวชี้วัด 5 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน  43 
ตัวชี้วัด 6 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเป็นหน่วยงำนคุณธรรม  55 
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          กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ก 
 

กรอบกำรประเมนิผลตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ประเดน็กำรประเมนิผล 
กำรปฏบิตัริำชกำร 

ตวัชี้วดั 
น้ ำหนกั  
(รอ้ยละ) 

เจำ้ภำพหลกั 

มติภิำยนอก (น้ ำหนักรอ้ยละ ๗0)  
• ประเมนิประสทิธผิล      

(รอ้ยละ ๖0 ) 
 

  
 

๑. ตวัชีว้ดัภำรกจิหลกัของกระทรวง/ส ำนกังำนปลดักระทรวง และ
ภำรกจิหลกัหนว่ยงำน  

1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุขในทุกระดับ   

1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง ประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงสำธำรณสุข 

1.1.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่โครงสร้ำงและระบบ 
            บริหำรรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ  
            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
1.1.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินผลส ำเร็จกำรด ำเนินกำร 
          ขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
1.1.5 ระดับควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำย

กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี (OG) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1.1.6 ระดับควำมส ำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

๖0 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 

 
 

กลุ่มงำนติดตำมฯ 
 

กลุ่มงำนติดตำมฯ 
 
 

กลุ่มงำนโครงสร้ำงฯ 
 
 

กลุ่มงำนโครงสร้ำงฯ 
 

กลุ่มงำนส่งเสรมิ 
กำรก ำกับดูแลองค์กำร 

ที่ด ี
กลุ่มงำนนวัตกรรมฯ 

 
 

• ประเมนิคณุภำพ 
(รอ้ยละ ๑๐) 

๒. รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร ๑๐ กลุ่มงำนส่งเสรมิ 
กำรก ำกับดูแลองค์กำร 

ที่ด ี
มติภิำยใน (น้ ำหนกัรอ้ยละ 30 )  

• ประเมนิประสทิธภิำพ 
(รอ้ยละ 15) 

๓. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี้ผูกพันภำพรวมของ
หน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

7.5 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

๔. ระดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับ
บุคคลและน ำผลกำรประเมนิผลสมัฤทธิไ์ปใช้ในกำรเลือ่นเงินเดือน 

7.5  กลุ่มงำนติดตำมฯ 
 

• กำรพฒันำองคก์ำร 
(รอ้ยละ 15) 

๕. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของ
หน่วยงำน 

7.5 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

๖. ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนนิกำรเปน็หนว่ยงำนคณุธรรม 7.5 กลุ่มงำนส่งเสรมิ 
กำรก ำกับดูแลองค์กำร 

ที่ด ี
น้ ำหนกัรวม ๑๐๐  



 

มิตภิายนอก 
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มติภิำยนอก 

 ประเมินประสิทธิผล (น  ำหนักร้อยละ 60) 
ตัวชี วัด ๑   ตัวชี วัดภำรกิจหลักของกระทรวง/ส ำนักงำนปลัดกระทรวง และภำรกิจหลักหน่วยงำน  

หน่วยวัด :  ระดับ 

น  ำหนัก  :  ร้อยละ ๖0 
ตวัชี วดั น  ำหนกัร้อยละ 

๑.๑  ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจ
หลัก/แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจ ำตำมหน้ำที่ตำมปกติ 
(Function Based) 

          1.1.1  ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
                  ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
        1.1.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน    

 กำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 ของกระทรวงสำธำรณสุข  

 1.1.3  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำงและระบบ  
   บริหำรรำชกำร  ของกระทรวงสำธำรณสุขให้มี ประสิทธิภำพ  
   ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 1.1.4  ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินผลส ำเร็จกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน 
   ตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 1.1.5  ระดับควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล 
   องค์กำรที่ดี (OG) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขปีงบประมำณ  
   พ.ศ. 2562 

 1.1.6  ระดับควำมส ำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  
 ภำครัฐ (PMQA) ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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ตัวชี วัดที่  1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข  
                       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หนว่ยวดั    : ระดับ 
น  ำหนกั     : ร้อยละ 10 
ค ำอธบิำย   :  
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขและปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
มีนโยบำยให้ผู้บริหำรในทุกระดับจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement: PA) โดยให้มีกำร
ถ่ำยทอดตัวชี วัดตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวง ตัวชี วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี ของกระทรวง แผนบูรณำกำร 
และแผนงำน/โครงกำรส ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุขลงสู่ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ น ำผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รำยรอบ 6 และ 12 เดือน เชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกับระบบแรงจูงใจ  

   ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) เป็นเครื่องมือส ำหรับผู้บริหำรใน
กำรบริหำรยุทธศำสตร์ทั งระบบ โดยเชื่อมโยงระบบกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ กำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ และกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรปฏิบัติ 

กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรด ำเนินกำร  ดังนี  
   - มีกำรก ำหนดและกำรจัดท ำรำยละเอียดตัวชี วัดกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรทุกระดับ 

  - มีกระบวนกำรถ่ำยทอดตัวชี วัดและเป้ำหมำยของผู้บริหำรองค์กรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล  
  - มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร (Performance Agreement: PA) 
  - มีกำรจัดระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
  - มีกำรเชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกับระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้กำรน ำยุทธศำสตร์ 

ตัวชี วัด เป้ำหมำยขององค์กรสู่กำรปฏิบัติมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
  ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง ผู้บริหำรของกระทรวงสำธำรณสุขในส่วนกลำงที่ร่วมลงนำม 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  (Performance Agreement: PA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 69 คน 
ได้แก่  
   - ผู้บริหำรระดับกระทรวง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองปลัดกระทรวงหัวหน้ำ
กลุ่มภำรกิจ รองปลัดกระทรวงด้ำนบริหำร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง  สำธำรณสุขนิเทศก์  ที่ปรึกษำระดับกระทรวง 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง จ ำนวน  39 คน 
   - ผู้บริหำรระดับกรม ได้แก่  อธิบดีกรมต่ำงๆ ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 8 คน 
   - ผู้บริหำรระดับหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง) ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ส่วนกลำง  ได้แก่  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง และหัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี  จ ำนวน 22 คน   

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หมำยถึง  ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน 
(Performance Agreement: PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขในส่วนกลำง และสนับสนุนให้มีกำรน ำ 
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รำยรอบ 6 และ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกับระบบแรงจูงใจ 

สูตรกำรค ำนวณ: ไม่มี 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 ก ำหนดเป็นระดับขั นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี  
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 - ทบทวนตัวชี วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ด้ ำนกำรประเมินประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์ ของงำน) 
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

2 - ประสำนผู้บริหำรและหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องจัดท ำรำยละเอียดตัวชี วัด (KPI Template)                 
กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) และก ำหนดเป้ำหมำยกำรประเมินผล (Small 
Success) รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ 
- ร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี วัด/รำยละเอียดตัวชี วัด (KPI Template) ของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ 

3 - จัดท ำเอกสำรประกอบกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) 
ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- จัดลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหำรกระทรวง
สำธำรณสุขทุกระดับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- จัดท ำเอกสำรค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร พร้อมรำยละเอียดตัวชี วัดของผู้บริหำรเป็นรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ ส่งให้ผู้บริหำรที่ลงนำมค ำรั บรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance 
Agreement: PA) ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
- วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance 
Agreement: PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
รอบ 3 เดือน น ำเสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ 

4 - วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance 
Agreement: PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
รอบ 6, 9 เดือน น ำเสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ 

5 - วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance 
Agreement: PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
รอบ 12  เดือน น ำเสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ 
- น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) ของ
ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 
  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

              กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔ 
 

แนวทำงกำรประเมนิผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี  
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  

31 มีนำคม 2562) 
 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั นตอนที่ 1 - ขั นตอนที่ 2 - ขั นตอนที่ 3 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร

ประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1 - ทบทวนตัวชี วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 

ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง (0.5 คะแนน) 
- ก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ด้ำนกำรประเมิน 
ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์ของงำน) ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของ ส ำนักงำน ก.พ.ร. (0.5 คะแนน) 

- ตัวชี วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ              
ระยะ 20 ปี  ฯ                  
- องค์ประกอบกำรประเมิน ด้ำนกำรประเมิน
ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์  ของงำน) ฯ 

 

1  

2 -  ป ร ะส ำ น ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะห น่ ว ย ง ำ น 
ที่เกี่ยวข้องจัดท ำรำยละเอียดตัวชี วัด (KPI 
Template) กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance 
Agreement : PA) และก ำหนด เป้ ำหมำย 
กำรประเมินผล (Small Success) รอบ 3, 6, 9 
และ 12 เดือน ของผู้บริหำรกระทรวง
สำธำรณสุขทุกระดับ (1 คะแนน) 
- ร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี วัด/
รำยละเอียดตัวชี วัด (KPI Template) ของ
ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ            
(1 คะแนน) 

- บันทึกข้อควำมกำรประสำนฯ   
 
 
 
 
 
 
- รำยละเอียดตัวชี วัด (KPI Template) 
ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข 

2  

3 - จัดท ำเอกสำรประกอบกำรลงนำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement : 
PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข 
ทุกระดับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(0.5 คะแนน) 
 

- เอกสำรประกอบกำรลงนำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
 
 
 
 

2  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

              กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร

ประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
- จัดลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
(Performance Agreement : PA) ของผู้บริหำร 
กระทรวงสำธำรณสุ ขทุ กระดับ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.5 คะแนน) 
- จัดท ำเอกสำรค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
พร้อมรำยละเอียดตัวชี วัดของผู้บริหำรเป็น
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ให้แล้ว เสร็จส่ งให้  
ผู้บริหำรที่ลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร (Performance Agreement : PA) 
ใช้ เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำม 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.5 คะแนน) 
- วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต ำ ม ค ำ รั บ ร อ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร 
(Performance Agreement: PA) ของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน น ำเสนอ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ (0.5 คะแนน) 

- โครงกำรจั ดท ำค ำรั บรองและ
ก ำหนดกำรพิธีลงนำมฯ 
 
 
- รูปเล่มค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
- รูปเล่มคู่มือรำยละเอียดตัวชี วัดฯ 
 
 
 
 
 
 
-  ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น 
ตำมค ำรับรองฯ รอบ 3 เดือน 
- บั นทึ กข้ อควำมรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมค ำรับรองฯ รอบ 3 
เดือน ต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  
30 กันยำยน 2562) 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 
 

 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร

ประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1 - ทบทวนตัวชี วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 

ระยะ 20 ปี  ด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง (0.5 คะแนน) 
- ก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ด้ำนกำรประเมิน
ประสิทธิ ผล (ผลสัมฤทธิ์ ของงำน) ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. (0.5 คะแนน) 

- ตัวชี วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ              
ระยะ 20 ปี  ฯ                  
- องค์ประกอบกำรประเมิน ด้ำนกำรประเมิน
ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์  ของงำน) ฯ 

 

1  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

              กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๖ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร

ประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
2 -  ป ร ะส ำ น ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะห น่ ว ย ง ำ น 

ที่เกี่ยวข้องจัดท ำรำยละเอียดตัวชี วัด (KPI 
Template) กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance 
Agreement : PA) และก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ประเมินผล (Small Success) รอบ 3, 6, 9 
และ 12 เดือน ของผู้บริหำรกระทรวง
สำธำรณสุขทุกระดับ (0.5 คะแนน) 
- ร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี วัด/
รำยละเอียดตัวชี วัด (KPI Template) ของ
ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ            
(0.5 คะแนน) 

- บันทึกข้อควำมกำรประสำนฯ   
 
 
 
 
 
 
- รำยละเอียดตัวชี วัด (KPI Template) 
ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข 

1  

3 - จัดท ำเอกสำรประกอบกำรลงนำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement : 
PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข 
ทุกระดับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(0.25 คะแนน) 
- จัดลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
(Performance Agreement : PA) ของผู้บริหำร 
กระทรวงสำธำรณสุขทุ กระดับ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.25 คะแนน) 
- จัดท ำเอกสำรค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
พร้อมรำยละเอียดตัวชี วัดของผู้บริหำรเป็น
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จส่ งให้  
ผู้บริหำรที่ลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร (Performance Agreement : PA) 
ใช้ เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำม 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.25 คะแนน) 
- วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต ำ ม ค ำ รั บ ร อ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร 
(Performance Agreement: PA) ของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน น ำเสนอ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ (0.25 คะแนน) 

- เอกสำรประกอบกำรลงนำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
 
 
 
- โครงกำรจั ดท ำค ำรั บรองและ
ก ำหนดกำรพิธีลงนำมฯ 
 
 
- รูปเล่มค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
- รูปเล่มคู่มือรำยละเอียดตัวชี วัดฯ 
 
 
 
 
 
 
-  ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น 
ตำมค ำรับรองฯ รอบ 3 เดือน 
- บั นทึ กข้ อควำมรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมค ำรับรองฯ รอบ 3 เดือน 
ต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

1  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
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              กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๗ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร

ประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
4 - วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ต ำ ม ค ำ รั บ ร อ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร 
(Performance Agreement : PA) ของผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 6, 9 เดือน 
น ำเสนอปลัด กระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ 
(1 คะแนน) 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองฯ 
รอบ 6, 9 เดือน  
- บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมค ำรับรองฯ รอบ 6, 9 เดือน  
ต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

1 

5 - วิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance 
Agreement: PA) ของผู้บริหำรกระทรวง
สำธำรณสุขทุกระดับ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน น ำเสนอปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบ (0.5 คะแนน)  
- น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement : 
PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข ในภำพรวม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.5 คะแนน) 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองฯ 
รอบ 12 เดือน  
- บั นทึ กข้ อควำมรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมค ำรับรองฯ รอบ 12 
เดือนต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
- เอกสำร PPT น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
ตำค ำรับรองฯ ในภำพรวม  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

1 

 

รำยละเอยีดข้อมลูพื นฐำน:  

 
ข้อมลูพื นฐำนประกอบตวัชี วดั 

 
หนว่ยวดั 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขในทุกระดับ   

ระดับ 5 5 5 

 

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร   
                                           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                                โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู: 

1.  นำงพัชฎำภรณ์   ขุนแก้ว          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 
๒. นำงสำวบุญทิตำ  เผือกสำมัญ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 
๓.  ว่ำทีร่้อยตรทีรงกลด พ่ึงโพธิ์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 

 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๘ 
 

ตัวชี้วัดที่  1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร    
(มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงสำธำรณสุข 

หนว่ยวดั     : ระดับ 
น้ ำหนกั       : ร้อยละ 10 
ค ำอธบิำย    :  
  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) หมำยถึง 
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
(มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้ออกค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 5/2559 เรื่อง มำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. ใช้กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร แทนกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน
และภำระต่อส่วนรำชกำร โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำร ทั้งนี้  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มีกำรปรับปรุงแบบกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงฯ และได้จัดท ำกรอบกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน รอบระยะเวลำในกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมติ
เห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  4 กันยำยน 2561  
โดยประกอบด้วยแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ (ส่วนรำชกำรจะถูกประเมินใน 4 องค์ประกอบ) ดังนี้  
   องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ 
งำนตำมหน้ำที่ปกติ งำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน (Function base) 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำง
ปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base)    

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area base) -----ไม่มีกำรวัดเนื่องจำกประเมินเฉพำะส่วนรำชกำรระดับจังหวัด----- 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำร
จัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคลและกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (Innovation base) 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (Potential Base)    

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดรอบระยะเวลำในกำรประเมิน โดยก ำหนดให้มีกำรประเมิน  
ส่วนรำชกำร ปีละ 1 ครั้ง (รอบกำรประเมินตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) โดยในรอบ 6 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
เพ่ือเป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งส่วนรำชกำรต้องส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ 
ไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
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  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
(มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ของกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง กระทรวงสำธำรณสุข  
โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร (มำตรำ 44) และรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรปรับปรุงฯ ได้ครบถ้วนทั้ง 4 องค์ประกอบ  
ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด  
เงื่อนไข :  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด  

สูตรกำรค ำนวณ: ไม่มี 

เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 รับฟังแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
(มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำกส ำนักงำน ก.พ.ร.  

2 - ส ำนักงำน ก.พ.ร. คัดเลือกตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร และส่งผลกำรพิจำรณำตัวชี้วัดฯ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะท ำงำนพิจำรณำตัวชี้วัดส่วนรำชกำร จำกส ำนักงำน ก.พ.ร. ให้ส่วนรำชกำรรับทรำบ  
- ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขด ำเนินกำรมอบหมำยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตำมตัวชี้วัดที่
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด   

3 - กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 แก่หน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 
มีนำคม 2562) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

4 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ผ่ำนระบบรำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. และสรุปกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) เสนอ
ผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบ   

5 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ รอบ 12 เดือน (รอบกำรประเมินตั้งแต่  
1 ตุลำคม 2561  – 30 กันยำยน 2562)  ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และส่วนรำชกำรระดับ
กรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
- รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
ผ่ำนระบบรำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. และสรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส่วนรำชกำรระดับกรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เสนอ
ผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบ   



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
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           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๑๐ 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

หมำยเหตุ : สรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส่วนรำชกำร
ระดับกรมในสังกัดในรอบ 12 เดือน อำจเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ 
นั้น เป็นไปตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด หำกส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดระยะเวลำกำรรำยงำน 
ผลกำรประเมินฯ ล่ำช้ำเกินกว่ำเกินกว่ำวันที่ 30 กันยำยน 2562 ให้ถือว่ำได้คะแนนในขั้นตอนนี้ 

 

แนวทำงกำรประเมนิผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  

31 มีนำคม 2562) 
 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1 - รับฟังแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร

ปรั บปรุ งประสิทธิ ภำพในกำรปฏิบั ติ รำชกำร  
(มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำก
ส ำนักงำน ก.พ.ร. (1 คะแนน)  
 
 

- แนวทำงกำรประเมินผู้บริหำร
องค์กำรของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
- สรุปกำรประชุมรับฟังกำรชี้แจง
แนวทำงฯ 
- หนังสือ/บันทึกเรียนถึงผู้บริหำร
เพ่ือทรำบ 

1  

2 - ส ำนักงำน ก.พ.ร. คัดเลือกตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร 
และส่งผลกำรพิจำรณำตัวชี้วัดฯ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะท ำงำนพิจำรณำตัวชี้วัดส่วนรำชกำร จำก
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ให้ส่วนรำชกำรรับทรำบ (1 คะแนน) 
- ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขด ำเนินกำร
มอบหมำยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตำม
ตัวชี้วัดที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด  (1 คะแนน) 

-  หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ/
คัดเลือกตัวชี้วัด ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะท ำงำนฯ ของส ำนักงำน 
ก.พ.ร. 
- หนังสือผู้บริหำรมอบหมำย
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

2  

3 - กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร จัดประชุมชี้แจงแนวทำง 
กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุ ง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบั ติรำชกำร (มำตรำ 44) 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 แก่หน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (1 คะแนน) 
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำม
มำตรกำรปรับปรุงฯ (ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 
มีนำคม 2562) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(1 คะแนน) 

- สรุปกำรประชุมชี้แจงแนวทำง 
กำรประเมินฯ 
 
 
 
- บันทึกติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
ผลกำรกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 

2 
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2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  
30 กันยำยน 2562) 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1 - รับฟังแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร

ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บั ติ รำชกำร  
(มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำก
ส ำนักงำน ก.พ.ร.  
 
 

- แนวทำงกำรประเมินผู้บริหำร
องค์กำรของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
- สรุปกำรประชุมรับฟังกำรชี้แจง
แนวทำงฯ 
- หนังสือ/บันทึกเรียนถึงผู้บริหำร
เพื่อทรำบ 

1  

2 - ส ำนักงำน ก.พ.ร. คัดเลือกตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร 
และส่งผลกำรพิจำรณำตัวชี้วัดฯ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะท ำงำนพิจำรณำตัวชี้ วัดส่ วนรำชกำร  
จำกส ำนักงำน ก.พ.ร. ให้ส่วนรำชกำรรับทรำบ (0.5 คะแนน) 
- ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขด ำเนินกำร
มอบหมำยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตำม
ตัวชี้วัดที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด  (0.5 คะแนน) 

-  หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ/
คัดเลือกตัวชี้วัด ที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะท ำงำนฯ 
ของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
- หนังสือผู้บริหำรมอบหมำย
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

1  

3 - กลุ่ มพัฒนำระบบบริ หำร จั ดประชุ มชี้ แจง 
แนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 แก่หน่วยงำน 
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (0.5 คะแนน) 
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 
ตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 
31 มีนำคม 2562) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข (0.5 คะแนน) 

- สรุปกำรประชุมชี้แจงแนวทำง 
กำรประเมินฯ 
 
 
 
- บันทึกติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
ผลกำรกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 

 

1  

4 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำม
มำตรกำรปรับปรุงฯ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ผ่ำนระบบรำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. และสรุปกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ (ตั้งแต่ 
1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) เสนอผู้บริหำร
เพ่ือรับทรำบ (1 คะแนน) 

- รำยงำนควำมหน้ำผลกำร
ด ำเนินงำนตัวชี้วัด ตำมมำตรกำร
ปรับปรุงฯรอบ 6 เดือน 
- สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผล
กำรด ำเนิ นงำนตั วชี้ วั ดตำม
มำตรกำรปรับปรุงฯ รอบ 6 เดือน  
- หนังสือ/บันทึกที่เกี่ยวข้อง 

1 
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ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
5 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำร

ปรับปรุงฯ รอบ 12 เดือน (รอบกำรประเมินตั้งแต่  
1 ตุลำคม 2561  – 30 กันยำยน 2562)  ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และส่วนรำชกำร
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (0.5 คะแนน) 
- รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงฯ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ผ่ำนระบบรำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. และสรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส่วนรำชกำร 
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เสนอผู้บริหำร
เพ่ือรับทรำบ (0.5 คะแนน)  
หมำยเหตุ : สรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส่วนรำชกำร
ระดับกรมในสังกัดในรอบ 12 เดือน อำจเกิดควำม
ล่ำช้ำ เนื่องจำกระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรประเมินฯ 
นั้ น เป็ นไปตำมที่ ส ำนั กงำน ก.พ.ร. ก ำหนด  
หำกส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดระยะเวลำกำรรำยงำนผล
กำรประเมินฯ ล่ ำช้ำเกินกว่ำเกินกว่ำวันที่  30 
กันยำยน 2562 ให้ถือว่ำได้คะแนนในขั้นตอนนี้ 

- บันทึกติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ 
รอบ 12 เดือน ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและ
ส่วนรำชกำรระดับกรม 
- สรุปกำรรำยงำนผลกำรประเมิน
ส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงฯ รอบ 12 เดือน 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขและส่วนรำชกำร
ระดับกรม 

1 

 
รำยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐำน:  

 

ข้อมลูพื้นฐำนประกอบตวัชีว้ดั 
 

หนว่ยวดั 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงสำธำรณสุข 

ระดับ - 5 5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
 แหล่งข้อมูล กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
                                 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                           โทร. 0 2590 1018 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู: 

1.  นำงพัชฎำภรณ์   ขุนแก้ว          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 
๒. นำงสำวบุญทิตำ  เผือกสำมัญ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 
๓.  ว่ำทีร่้อยตรทีรงกลด พ่ึงโพธิ์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 
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ตวัชีว้ดัที ่ 1.1.3 ระดับควำมส ำเรรจจนนกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของกระทรวง  
 สำธำรณสุขนห้มีประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

หนว่ยวดั   : ระดับ 
น้ ำหนกั     : ร้อยละ 10 
ค ำอธบิำย   :  
  ระดับควำมส ำเรรจจนนกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของกระทรวง
สำธำรณสุขนห้มีประสิทธิภำพ หมำยถึง กระบวนกำรส่งเรสริม สนับสนุน และบริหำรจัดกำรนห้เรกิดกำรปรับปรุง
บทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข  เรพ่ือยกระดับและพัฒนำ
คุณภำพกำรนห้บริกำรและกำรท ำงำนนห้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ตอบสนองต่อควำมคำดหวังของประชำชน  และ
สำมำรถรองรับกำรขับเรคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน กระทรวง และประเรทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยมีมำตรกำรด ำเรนินกำร ดังนี้ 1) ทบทวน ปรับปรุงกลไกขับเรคลื่อนกำรพัฒนำ 2) พัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือ
เรครื่องมือส ำหรับกำรวิเรครำะห์ปรับปรุงบทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน  
และ3) ด ำเรนินกำรตำมข้ันตอนกำรจัดตั้งหน่วยงำนภำครัฐ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

สูตรกำรค ำนวณ: ไม่มี 
 

เรกณฑ์กำรนห้คะแนน: 
 ก ำหนดเรป็นระดับขั้นของควำมส ำเรรจจ (Milestone) แบ่งเรกณฑ์กำรนห้คะแนนเรป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเรนินงำนตำมเรป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเรนนิงำน 

เรกณฑ์กำรนห้คะแนน 

1 1.1 ทบทวน ปรับปรุงกลไกขับเรคลื่อนกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบ
บริหำรรำชกำรประกอบด้วย 
 คณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
  คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
1.2 ด ำเรนินกำรต่อเรนื่องตำมขั้นตอนกำรจัดตั้งหน่วยงำนภำครัฐ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. นนกำรพิจำรณำ
ค ำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร ที่เรสนอตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 

2 พัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือเรครื่องมือ ส ำหรับสนับสนุนกำรวิเรครำะห์ปรับปรุงบทบำทภำรกิจ 
โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน 

3 วิเรครำะห์บทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำง และระบบบริหำรรำชกำรของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนนนสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง เรช่น 
 ค ำชี้แจงประกอบค ำขอจัดตั้งของหน่วยงำน หรือ 
 เรข้ำร่วมวิเรครำะห์กับส่วนรำชกำร/หน่วยงำน 

4 น ำเรสนอค ำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร ผ่ำนกลไกขับเรคลื่อนกำรพัฒนำบทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและ
ระบบบริหำรรำชกำร  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๑๕ 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเรนนิงำน 

เรกณฑ์กำรนห้คะแนน 

5 ประสำนด ำเรนินกำรกับหน่วยงำนกลำงและส ำนักงำน ก.พร. เรพ่ือสอบถำมควำมเรหจนและจัดส่งค ำชี้แจง
ประกอบค ำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร  

เรงือ่นไข : หำกข้ันตอนนดไม่สำมำรถด ำเรนินกำรได้เรนื่องจำกไม่มีนโยบำยนห้ด ำเรนินกำรนห้ได้คะแนน 1 คะแนน 

แนวทำงกำรประเรมนิผล : แบ่งเรกณฑ์กำรประเรมินเรป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เรดือน และรอบ 12 เรดือน ดังนี้ 

1) กำรประเรมินรอบ 6 เรดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  
31 มีนำคม 2562) 

 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเรนนิงำน 

เรกณฑ์กำรนห้คะแนน 
เรอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเรมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1 1.1 ทบทวน ปรับปรุงกลไกขับเรคลื่อนกำรพัฒนำ

บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำร 
ประกอบด้วย 
 คณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร

กระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำร

ของกระทรวงสำธำรณสุข 
1.2 ด ำเรนินกำรต่อเรนื่องตำมขั้นตอนกำรจัดตั้ ง
หน่วยงำนภำครัฐ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. นนกำร
พิจำรณำค ำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร ที่ เรสนอตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 

1.1 ค ำสั่ งแต่ งตั้ ง/หนั งสื อ
เรปลี่ยนแปลง กำรมอบหมำยผู้แทน 
 คณะท ำงำนพัฒนำระบบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำร

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะกรรมกำร พั ฒนำ

โครงสร้ำงระบบรำชกำรของ
กระทรวงสำธำรณสุข 
1.2 เรอกสำร/หนังสือที่เรกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเรนินกำรพิจำรณำค ำขอ
จัดตั้งส่วนรำชกำรที่เรสนอตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2561 

1  

2 พัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือเรครื่องมือส ำหรับ
สนับสนุนกำรวิเรครำะห์ปรับปรุงบทบำทภำรกิจ 
โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน 

2.1 เรอกสำร/หนังสือที่เรกี่ยวข้อง  
กำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือ 
2.2 เรครื่องมือที่พัฒนำส ำหรับ
สนับสนุนกำรวิเรครำะห์ฯ เรช่น 
พจนำนุ ก รมกิ จกร รมของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

2  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๑๖ 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเรนนิงำน 

เรกณฑ์กำรนห้คะแนน 
เรอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเรมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
3 วิเรครำะห์บทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำง และระบบ

บริหำรรำชกำรของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนนน
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง เรช่น 
 ชี้แจงประกอบค ำขอจัดตั้งของหน่วยงำน หรือ 
 เรข้ำร่วมวิเรครำะห์กับส่วนรำชกำร/หน่วยงำน 

3.1 ค ำชี้แจงประกอบค ำขอ
จั ด ตั้ ง ข อ ง ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร /
หน่วยงำน หรือ 
3.1  หนั ง สื อ เร ชิญ เร ข้ ำ ร่ ว ม
วิ เรครำะห์กับส่ วนรำชกำร/
หน่วยงำน 

2 

เรงือ่นไข : หำกข้ันตอนนดไม่สำมำรถด ำเรนินกำรได้เรนื่องจำกไม่มีนโยบำยนห้ด ำเรนินกำรนห้ได้คะแนน 1 คะแนน 
2) กำรประเรมินรอบ 12 เรดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  

30 กันยำยน 2562) 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเรนนิงำน 

เรกณฑ์กำรนห้คะแนน 
เรอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเรมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1 1.1 ทบทวน ปรับปรุงกลไกขับเรคลื่อนกำรพัฒนำ

บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำร 
ประกอบด้วย 
 คณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร

กระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำร

ของกระทรวงสำธำรณสุข 
1.2 ด ำเรนินกำรต่อเรนื่องตำมขั้นตอนกำรจัดตั้ ง
หน่วยงำนภำครัฐ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. นนกำร
พิจำรณำค ำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร ที่ เรสนอตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 

1.1 ค ำสั่ งแต่ งตั้ ง/หนั งสื อ
เรปลี่ยนแปลง กำรมอบหมำยผู้แทน 
 คณะท ำงำนพัฒนำระบบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำร

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 คณะกรรมกำร พั ฒนำ

โครงสร้ำงระบบรำชกำรของ
กระทรวงสำธำรณสุข 
1.2 เรอกสำร/หนังสือที่เรกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเรนินกำรพิจำรณำค ำขอ
จัดตั้งส่วนรำชกำรที่เรสนอตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2561 

1  

2 พัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือเรครื่องมือส ำหรับ
สนับสนุนกำรวิเรครำะห์ปรับปรุงบทบำทภำรกิจ 
โครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน 

2.1 เรอกสำร/หนังสือที่เรกี่ยวข้อง  
กำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำน หรือ 
2.2 เรครื่องมือที่พัฒนำส ำหรับ
สนับสนุนกำรวิเรครำะห์ฯ เรช่น 
พจนำนุ ก รมกิ จกร รมของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

1  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๑๗ 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเรนนิงำน 

เรกณฑ์กำรนห้คะแนน 
เรอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเรมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
3 วิเรครำะห์บทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำง และระบบ

บริหำรรำชกำรของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนนน
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง เรช่น 
 ชี้แจงประกอบค ำขอจัดตั้งของหน่วยงำน หรือ 
 เรข้ำร่วมวิเรครำะห์กับส่วนรำชกำร/หน่วยงำน 

3.1 ค ำชี้แจงประกอบค ำขอ
จั ด ตั้ ง ข อ ง ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร /
หน่วยงำน หรือ 
3.1  หนั ง สื อ เร ชิญ เร ข้ ำ ร่ ว ม
วิ เรครำะห์กับส่ วนรำชกำร/
หน่วยงำน 

1  

4 น ำเรสนอค ำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร ผ่ำนกลไกขับเรคลื่อน
กำรพัฒนำบทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงและระบบบริหำร
รำชกำร ขั้นตอนกำรด ำเรนินงำน ดังนี้ 
- ประสำนคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เรกี่ยวข้อง
นนรำยละเรอียดและนัดหมำยก ำหนดกำร 
- จัดเรตรียมเรอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรประชุม 
- สรุปผลกำรประชุมเรสนอผู้บริหำร และแจ้งคณะท ำงำน/
คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เรกี่ยวข้อง 

4.1 หนังสือเรชิญประชุมและ
รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำน
แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข และ/หรือ 
4.2 หนังสือเรชิญประชุมและ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำร
ของกระทรวงสำธำรณสุข 

1 

5 ประสำนด ำเรนินกำรกับหน่วยงำนกลำงและส ำนักงำน 
ก.พ.ร. เรพ่ือสอบถำมควำมเรหจนและจัดส่งค ำชี้แจง
ประกอบค ำขอจัดตั้งส่วนรำชกำร   

5.1 หนังสือสอบถำมควำมเรหจน
จำกคณะกรรมกำร พั ฒนำ
โครงสร้ำง (หน่วยงำนกลำง) 
5.2 หนังสือส่งค ำชี้แจงประกอบ
ค ำขอจั ดตั้ งส่ วนรำชกำร นห้
ส ำนักงำน ก.พ.ร 

1 

เรงือ่นไข : หำกข้ันตอนนดไม่สำมำรถด ำเรนินกำรได้เรนื่องจำกไม่มีนโยบำยนห้ด ำเรนินกำรนห้ได้คะแนน 1 คะแนน 

รำยละเรอยีดข้อมลูพืน้ฐำน:  

 

ข้อมลูพื้นฐำนประกอบตวัชีว้ดั 
 

หนว่ยวดั 
 

ผลกำรด ำเรนนิงำนนนอดตี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ระดับควำมส ำเรรจจนนกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ โครงสร้ำง
และระบบบริหำรรำชกำร ของกระทรวงสำธำรณสุขนห้มี
ประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ระดับ 5 ๕ ๕ 

 

  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๑๘ 
 

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเรกจบข้อมูล :  
 แหล่งข้อมูล กลุ่มงำนพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

วธิกีำรจดัเรกจบข้อมลู  รวบรวมจำกเรอกสำรกำรด ำเรนินกำรตำมข้ันตอน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                           โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเรกจบข้อมลู: 

1.  นำงสิริพร สมชื่อ                    นักวิเรครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเรศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17 
๒. นำงสำวสุนันทำ กุลแก้ว            นักวิเรครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17 
๓.  นำงศตพร สุวรรณเรนตร            นักวิเรครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17 

 

 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๑๙ 
 

ตัวชี้วัดที่  1.1.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินผลส ำเร็จกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

หนว่ยวดั   : ระดับ 
น้ ำหนกั     : ร้อยละ 10 
ค ำอธบิำย  :  

ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินผลส ำเร็จกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง กำรด ำเนินกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน 
ตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ให้ส ำเร็จตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัด 
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำร ตำมมำตรกำรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร องค์ประกอบที่ 5 : 
ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (Potential Base)  

กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส่วนรำชกำร  
เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร 
(Organizational Transformation Plan) ตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรีในกำรประชุมคณะหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 โดยนำยกรัฐมนตรีได้มีบัญชำให้
หน่วยงำนภำครัฐปรับบทบำทเพ่ือปฏิรูปไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 ให้ทุกส่วนรำชกำรพิจำรณำเร่งรัดกำรขับเคลื่อน 
กำรปฏิรูปองค์กำร (ด้ำนโครงสร้ำง/ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน/ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง/ด้ำนบุคลำกร (กำรแต่งตั้ง 
กำรพัฒนำ ค่ำตอบแทน) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจำรณำแผนปฏิรูปองค์กำรที่ส่วนรำชกำรเสนอมำแล้ว 
มีข้อสังเกตให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรปรับแผนปฏิรูปองค์กำรโดยจัดท ำเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรโดยจะต้องด ำเนินกำรได้
ตำมผลผลิต (Output) ที่ก ำหนด โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 

1. กำรด ำเนินกำรได้ตำมผลผลิต (20 คะแนน) 
1.1 ได้จ ำนวนผลผลิตครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในประเด็นนั้นๆ (5 คะแนน) 
1.2 ผลผลิตสำมำรถตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
1.3 ผลผลิตได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรน ำไปปฏิบัติต่อไป 

(5 คะแนน) 
2. คุณภำพของผลผลิต (80 คะแนน) 

2.1 ผลผลิตมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นและวิธีกำรด ำ เนินกำร (how to) ที่ก ำหนด 
เพ่ือตอบสนองกำรบรรลุเป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้นๆ (25 คะแนน) 

2.2 ผลผลิตสำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ปัญหำหรือปรับปรุงงำนตำมประเด็นที่ก ำหนด (30 คะแนน)  
2.3 มีกำรน ำผลผลิตที่ได้ไปด ำเนินกำรในบำงส่วน (ทดสอบ/น ำร่อง) หรือมีกำรน ำผลผลิตที่ได้ไปใช้

ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้ำเป็นรำยงำนกำรศึกษำ ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมผลกำรศึกษำในบำงส่วน/ 
ถ้ำเป็นกำรพัฒนำระบบ IT ต้องมีกำรทดสอบหรือน ำร่องในบำงระบบ และถ้ำเป็นรำยงำนกำรศึกษำกำรแก้ไข
กฎหมำย ต้องมีกำรน ำผลกำรศึกษำไปรับฟังควำมเห็นหรือจัดท ำร่ำงกฎหมำย เป็นต้น (10 คะแนน) 

2.4 สำมำรถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่ำงชัดเจนจำกผลกำรด ำเนินกำรในกำรน ำผลผลิตไปใช้
ทดสอบ/น ำร่อง หรือน ำไปด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง (มีสรุปผลกำรวิเครำะห์ของผลผลิตที่ได้น ำไปด ำเนินกำร/ 
มีกำรเผยแพร่ผลผลิต สร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจ หรือสรุปปัญหำจำกกำรประกำศใช้กฎ ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน) 

สตูรกำรค ำนวณ : ไม่มี 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

 ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1  ศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำร
ของส่วนรำชกำร ของส ำนักงำน ก.พ.ร.  
 ทบทวน/ปรับปรุงกลไกส ำหรับกำรประเมินผลกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

2 จัดท ำและชี้แจงแนวทำงกำรประเมินผลกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินรอบ 6 เดือนตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

4 พิจำรณำกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ
เสนอปรับปรุง/แก้ไขให้บรรลุตำมหลักเกณฑ์ได้อย่ำงครบถ้วน 

5 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินรอบ 12 เดือนตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

แนวทำงกำรประเมนิผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ 
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)   

ค่ำคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 - ขั้นตอนที ่2  ขั้นตอนที่ 3 
 

ขัน้ตอน 
กำร

ด ำเนนิงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 
กำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

1  ศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลส ำ เร็จของ 
กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของ
ส่วนรำชกำร ของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 ทบทวน/ปรับปรุงกลไกส ำหรับกำรประเมินผล
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข 

1.1 หลักเกณฑ์จำกส ำนักงำน 
ก.พ.ร.  
1.2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 

1 

2 จั ด ท ำ แ ล ะ ชี ้ แ จ ง แ น ว ท ำ ง ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

2.1 เอกสำรแนวทำงกำรประเมินผล
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำร สป.  
2.2 สรุปรำยงำนกำรประชุม 

2 

3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินรอบ 6 เดือน 
ตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

3.1 เอกสำรกำรรำยงำนผล 
กำรประเมินรอบ 6 เดือน 

2 
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2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 

ค่ำคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1  ศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลส ำเร็จของ 

กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำร
ของส่วนรำชกำร ของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 ทบทวน/ปรับปรุงกลไกส ำหรับกำรประเมินผล
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

1.1 หลักเกณฑ์จำกส ำนักงำน ก.พ.ร.  
1.2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 

1 

2 จั ด ท ำ แ ล ะชี้ แ จ ง แ น ว ท ำ ง ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

2.1 เอกสำรแนวทำงกำรประเมินผล
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำร สป.  
2.2 สรุปรำยงำนกำรประชุม 

1 

3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินรอบ 6 เดือน 
ตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

3.1 เอกสำรกำรรำยงำนผล 
กำรประเมินรอบ 6 เดือน 

1 

4 พิจำรณำกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำร
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และเสนอ
ปรับปรุง/แก้ไขให้บรรลุตำมหลักเกณฑ์ได้อย่ำง
ครบถ้วน 

4.1 ข้อเสนอปรับปรุง/แก้ไข
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
องค์กำรของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุขให้บรรลุ
ตำมหลักเกณฑ์ได้อย่ำงครบถ้วน 

1 

5 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินรอบ 12 เดือน
ตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

5.1 เอกสำรกำรรำยงำนผล 
กำรประเมินรอบ 12 เดือน 

1 

รำยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐำน:  

 
ข้อมลูพื้นฐำนประกอบตวัชีว้ดั 

 
หนว่ยวดั 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินผลส ำเร็จ 
กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำร
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

- - - 

 
  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๒๒ 
 

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
 แหล่งข้อมูล กลุ่มงำนพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

วธิกีำรจดัเกบ็ข้อมลู  รวบรวมจำกเอกสำรกำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                           โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู: 

1.  นำงสิริพร สมชื่อ                    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17 
๒. นำงสำวสุนันทำ กุลแก้ว            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17 
๓.  นำงศตพร สุวรรณเนตร            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐17 

 

 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๒๓ 
 

ตัวชี้วัดที่  1.1.5 ระดับควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี ของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุขปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

หนว่ยวดั    : ระดับ 
น้ ำหนกั      : ร้อยละ 10 
ค ำอธบิำย   :  

 นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี (Organizational Governance: OG) หมำยถึง กำรประกำศ
เจตนำรมณ์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีจะก ำหนดนโยบำยและด ำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยผู้บริหำรของกระทรวงสำธำรณสุขจะวำงนโยบำยครอบคลุม
องค์ประกอบ 4 ด้ำนส ำคัญ ได้แก่ 1) ด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้ำนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) ด้ำนองค์กำร และ4) ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยงำนมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมนโยบำยขององค์กำร และเพ่ือให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีควำมเป็นสำกล
เทียบเท่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศและหน่วยงำนในภำคเอกชน  

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองคก์ำรทีด่ี หมำยถงึ 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดครบทุกข้ันตอน 

สูตรกำรค ำนวณ: ไม่มี 

เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Hybrid) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 - ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน) 
- วิเครำะห์ ทบทวน และจัดท ำร่ำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ร่ำงเบื้องต้น) เพ่ือน ำเสนอคณะท ำงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี
(0.5 คะแนน) 

2 - จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือทบทวน วิเครำะห์ และจัดท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี (0.5 
คะแนน) 
- เสนอนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือขออนุมัติปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (0.1 คะแนน) 
- จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
(0.4 คะแนน) 

3 - สื่อสำรนโยบำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ  ทรำบ เพ่ือจัดท ำโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำย (0.1 คะแนน) 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ ในปีที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน) 
- ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (0.4 คะแนน) 

4 - รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำร ด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (0.5 คะแนน) 
- ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ   12 เดือน (0.5 คะแนน) 
 
 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๒๔ 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

5 - รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน และวิเครำะห์ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนโดยใช้
ค่ำร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำยเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
กำรให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 
0.2 0.4 0.6 0.8   1 
65 70 75 80 85 

สูตรกำรค ำนวณร้อยละของโครงกำร/แผนปฏบิัติกำรรองรบันโยบำยทีบ่รรลตุัวชีว้ดัที่ก ำหนด : (A/B)X100   
A : จ ำนวนโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรที่บรรลุตัวชี้วัดที่ก ำหนด  
B : จ ำนวนโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรทั้งหมด 

 

แนวทำงกำรประเมนิผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  
31 มีนำคม 2562) 

 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1 - ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับ

ดูแลองค์กำรที่ดีในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน) 
 
 
- วิ เครำะห์  ทบทวน และจั ดท ำร่ ำงนโยบำย 
และแนวทำงปฏิบัติตำมนโนยำบกำรก ำกับดูแลองค์กำร
ที่ดีฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ร่ำงเบื้องต้น) 
เพ่ือน ำเสนอคณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
(0.5 คะแนน) 

- - เล่มรำยงำนกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี ใน
ปีงบประมำณ2561 
- ร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแล
องค์กำรที่ดีฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 (ฉบับเสนอคณะท ำงำนฯ 
และในกำรประชุม) 

1  

2 - จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือทบทวน วิเครำะห์ และ
จัดท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี (1 คะแนน) 
- เสนอนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ ดีของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 เพ่ือขออนุมัติปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข (0.2 คะแนน) 
 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ภำพถ่ำยกำรประชุม 
-หนั งสื อ เสนอนโยบำยให้
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขฯ พิจำรณำ 
- ประกำศนโยบำยกำรก ำกับดูแล
องค์กำรที่ดีของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ .  2562  
ที่ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขลงนำม 

2  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๒๕ 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
 - จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 (0.8 คะแนน) 

- คู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

3 - สื่อสำรนโยบำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบเพ่ือ
จัดท ำโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำย 
(0.2 คะแนน) 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (1 คะแนน) 
- ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 
(0.8 คะแนน) 

- หนงัสือส่งนโยบำยฯ ให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ  
 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภำพถ่ำยกำรประชุม 
- หนังสือติดตำมรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

2  

 

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  
30 กันยำยน 2562) 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
1 - ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับ

ดูแลองค์กำรที่ดีในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน) 
 
 
- วิ เครำะห์  ทบทวน และจั ดท ำร่ ำงนโยบำย 
และแนวทำงปฏิบัติตำมนโนยำบกำรก ำกับดูแลองค์กำร
ที่ดีฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ร่ำงเบื้องต้น) 
เพ่ือน ำเสนอคณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ด(ี0.5 คะแนน) 

- - เล่มรำยงำนกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี ใน
ปีงบประมำณ2561 
- ร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแล
องค์กำรที่ดีฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 (ฉบับเสนอคณะท ำงำนฯ 
และในกำรประชุม) 

1  

2 - จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือทบทวน วิเครำะห์ และ
จัดท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี (0.5 คะแนน) 
- เสนอนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ ดีของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 เพ่ือขออนุมัติปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข (0.1 คะแนน) 
 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ภำพถ่ำยกำรประชุม 
-หนังสือเสนอนโยบำยให้ปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุขฯ พิจำรณำ 
- ประกำศนโยบำยกำรก ำกับดูแล
องค์กำรที่ดีของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ .  2562  
ที่ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขลงนำม 

1  
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ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
 - จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 (0.4 คะแนน) 

- คู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

3 - สื่อสำรนโยบำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบเพ่ือ
จัดท ำโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำย 
(0.1 คะแนน) 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (0.5 คะแนน) 
- ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 

- หนงัสือส่งนโยบำยฯ ให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ  
 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภำพถ่ำยกำรประชุม 
- หนังสือติดตำมรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

1  

4 - รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน  
(0.5 คะแนน) 
- ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน  
(0.5 คะแนน) 

- เล่มรำยงำนผลกำร ด ำเนินงำน 
รอบ 6 เดือน  
- หนั งสื อติดตำมรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน 

1 

5 - รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 
12 เดือน และวิเครำะห์ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
โดยใช้ค่ำร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร/แผนปฏิบัติกำร
รองรับนโยบำยเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
ดังนี้  

คะแนน 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 
65 70 75 80 85  

สตูรกำรค ำนวณร้อยละของโครงกำร/แผนปฏบิตักิำร
รองรับนโยบำยทีบ่รรลตุัวชีว้ดัทีก่ ำหนด : (A/B)X100   
A : จ ำนวนโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรที่บรรลุตัวชี้วัดที่
ก ำหนด  
B : จ ำนวนโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรทั้งหมด 

- เล่มรำยงำนผลกำร ด ำเนินงำน
รอบ 12 เดือน 
- ผลกำรวิเครำะห์ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/แผนปฏิบัติกำร
รองรับนโยบำย 
 

1 

 

รำยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐำน:  

 

ข้อมลูพื้นฐำนประกอบตวัชีว้ดั 
 

หนว่ยวดั 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลองค์กำรที่ดี ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ระดับ - 5 5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
 แหล่งข้อมูล กลุ่มงำนส่งเสริมกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัด  
                                 กระทรวงสำธำรณสุข 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/แผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำยกำรก ำกับดูแล 
                                                     องค์กำรที่ดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                           โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู: 

1.  นำงกำญจนำ ฉำยคุณรัฐ             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
๒. นำงสำวจตุพร เดชกล้ำ               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
๓.  นำงสำวเกศกนก มงคลพันธ์         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
4.  นำงสำวจิตตินันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
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ตัวชี้วัดที่  1.1.6 ระดับควำมส ำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

หนว่ยวดั   : ระดับ 
น้ ำหนกั     : ร้อยละ 10 
ค ำอธบิำย   :   

กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร 
จัดกำรองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ .ศ. 2558 (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส ำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7 หมวด คือ หมวด 1 กำรน ำองค์กำร หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับ 
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 5 กำรมุ่งเน้น 
บุคลำกร หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร และหมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร  

ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ส ำนัก/กองในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส่วนกลำง จ ำนวน 13 ส ำนัก/กอง 
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 76 แห่ง 
3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 878 แห่ง 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
น ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กำร โดยด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนในปี 2561 - 2565  โดยให้ส่วนรำชกำร ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. จัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำร จ ำนวน 13 ข้อค ำถำมและมีกำรทบทวนทุกปี 

2.ด ำเนินกำรภำคบังคับปีละ 2 หมวด ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ด ำเนินกำรหมวด 2  
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กับ หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ และ 
คงรักษำสภำพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5  

3. น ำผลกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด ำเนินกำรมำจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
หมวดละ 1 แผน 

๔. จัดท ำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์หมวด 7  
๕. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กร 
6. ติดตำมประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนำระบบริหำร /ผู้ตรวจประเมิน

ภำยนอก 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ของ

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หมำยถึง ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรผลักดันหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้ด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ให้ส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรหมวด 2 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กับ หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้  
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สูตรกำรค ำนวณ :  
ตำรำงและสตูรกำรค ำนวณ : 

ตวัชี้วดั  
(i) 

น้ ำหนกั 
(Wi) 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนเทยีบกบั                                         
รอ้ยละของผลส ำเรจ็ตำมเปำ้หมำยของตวัชีว้ดั คะแนนที่

ได ้(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ ำหนกั       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 
กองส่วนกลำง 0.34 60 65 70 75 80 SM1 (W1 x SM1) 

สสจ. 0.33 60 65 70 75 80 SM2 (W2 x SM2) 
สสอ. 0.33 30 35 40 45 50 SM3. (W3 x SM3). 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน้ ำหนกั  (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ 
     

       (Wi x SMi)           หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
         Wi           W1+ W2 +..+ Wi 
 
โดยที่ : 
 

W  หมำยถึง น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นผลรวมของน้ ำหนักของทุก KPISM ( Wi) = 1  
SM  หมำยถึง คะแนนที่ได้จำกกำรเทียบกับร้อยละของผลส ำเร็จตำมของตัวชี้วัด 
i    หมำยถึง ล ำดับที่ของตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้น ;  1, 2,…, i  

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 0.2 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนที่ 5 : 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Hybrid) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1  คะแนน 

1 2 3 4 5 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๓๐ 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 ส่วนรำชกำรจัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำรครบถ้วนได้แล้วเสร็จภำยในวนัที ่2 ม.ค.2562 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1  คะแนน 
5 ค ำถำม 7 ค ำถำม 9 ค ำถำม 11 ค ำถำม 13 ค ำถำม 

 

2 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับ
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 ภำคบังคับ 2 หมวด (หมวด 2 ,หมวด 4) 
และยังรักษำสภำพ (หมวด 1 ,หมวด 5) 

3 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรของหมวดที่ด ำเนินกำร
ได้ครบถ้วน (หมวด 2 จ ำนวน 1 แผน, หมวด 4 จ ำนวน 1 แผน) 

4 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวด
ที่ด ำเนินกำรได้ครบถ้วน (หมวด 2 ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัว ตัวชี้วัดเลือก 3 ตัว ,หมวด 4 ตัวชี้วัด
บังคับ 2 ตัว ตัวชี้วัดเลือก 3 ตัว ) 

5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรประเมิน ท ำตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1 - 4  

ส่วนรำชกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ส ำนัก/กองในสังกัดส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข ส่วนกลำง 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

ส่วนรำชกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

ส่วนรำชกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

 
แนวทำงกำรประเมนิผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  
31 มีนำคม 2562) 

 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
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           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๓๑ 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมนิ 

ค่ำ
คะแนน 

ที่ได ้
1 ส่วนรำชกำรจัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำรครบถ้วน 

ได้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 2 ม.ค.2562 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.60 
คะแนน 

0.80 
คะแนน 

1   
คะแนน 

5 ค ำถำม 7 ค ำถำม 9 ค ำถำม 11 ค ำถำม 13 ค ำถำม 
 

- เอกสำรรำยงำนลักษณะ
ส ำคัญขององค์กำรตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด 

1  

2 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขประเมิน
องค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ พ.ศ. 2558 ภำคบังคับ 2 หมวด (หมวด 2,หมวด 4) และ
ยังรักษำสภำพ (หมวด 1 ,หมวด 5) 

- มีกำรจัดท ำแบบฟอร์ม 
กำรประเมินองค์กำร self-
assessment 

2  

3 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กรของหมวดที่ด ำเนินกำรได้ครบถ้วน (หมวด 2 
จ ำนวน 1 แผน, หมวด 4 จ ำนวน 1 แผน) 

- แผนพัฒนำองค์กรของ
ส่วนรำชกำร 

2  

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –  
30 กันยำยน 2562) 

ค่ำคะแนนที่ได ้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเนนิงำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

1 ส่วนรำชกำรจัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำรครบถ้วน 
ได้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 2 ม.ค.2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1   

คะแนน 
5 ค ำถำม 7 ค ำถำม 9 ค ำถำม 11 ค ำถำม 13 ค ำถำม 

 

- เอกสำรรำยงำนลักษณะ
ส ำคัญขององค์กำร
ต ำ ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่
ก ำหนด 

1  

2 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขประเมินองค์กร
ด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 
ภำคบังคับ 2 หมวด (หมวด 2,หมวด 4) และยังรักษำสภำพ (หมวด 1 ,
หมวด 5) 

- มีกำรจัดท ำแบบฟอร์ม 
กำรประเมินองค์กำร self-
assessment 

1  
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           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๓๒ 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเนนิงำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

3 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กรของหมวดที่ด ำเนินกำรได้ครบถ้วน (หมวด 2 จ ำนวน 
1 แผน, หมวด 4 จ ำนวน 1 แผน) 

- แผนพัฒนำองค์กรของ
ส่วนรำชกำร 

1  

4 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำตัวชี้วัด
ที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด ำเนินกำรได้ครบถ้วน (หมวด 2 ตัวชี้วัด
บังคับ 2 ตัว ตัวชี้วัดเลือก 3 ตัว ,หมวด 4 ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัว ตัวชี้วัด
เลือก 3 ตัว ) 

แบบฟอร์ม 3 รำยงำน
ตัวชี้วัดหมวดผลลัพธ์ 

1 

5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุขที่ผ่ำนกำรประเมิน ท ำตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1-4 
มำเข้ำสูตรผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

ส่วนรำชกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ส ำนัก/กองในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ส่วนกลำง 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

ส่วนรำชกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

2. ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

ส่วนรำชกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

3. ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ
50 

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

แบบรำยงำนกำรตรวจ
ประเมินจำกผู้ตรวจ
ประเมิน 

1 

รำยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐำน:  
 

ข้อมลูพื้นฐำนประกอบตวัชีว้ดั 
 

หนว่ยวดั 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ระดับ - - 5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมและกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
                                           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                           โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู:  

1. นำงสุวรรณำ  เจริญสวรรค ์            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐38 
๒. นำงสำวอังคณำงค์  หัวเมืองวิเชียร    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑038 
๓. นำยอภิรัฐ  ดีทองอ่อน                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑963 
4. นำงสำวกฤติกำ ทรีย์มำติพันธ์         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑963 
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 กำรประเมนิคณุภำพ (น  ำหนกัรอ้ยละ 10) 
ตวัชี วดัที ่ 2   ร้อยละควำมพงึพอใจของผูร้บับริกำร 
หนว่ยวดั  :  ร้อยละ 
น  ำหนกั    :    ร้อยละ 10 
ค ำอธบิำย :  

 ผู้รับบริกำร หมำยถึง ลูกค้ำหรือผู้ที่ได้รับบริกำร กิจกรรม โครงกำร หรือผลผลิตที่หน่วยงำน
ส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่งมอบให้ตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำนทั ง โดยตรง  
หรือผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั งนี รวมถึงผู้รับบริกำรที่เป็นองค์กรด้วย  

 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมำยถึง ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำก 
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมต่อคุณภำพบริกำร กิจกรรม โครงกำร หรือผลผลิตของ
หน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำยหน่วยงำน ซึ่งจะด ำเนินกำรส ำรวจในช่วงเดือน
มกรำคม – มีนำคม 2562 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 
    ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวม  =     ( คะแนนรวมควำมพึงพอใจที่ได้)  X 100 
                                                                           ( คะแนนเต็มทั งหมด ) 
 
 
                                                      หรือ   =                 คะแนนเฉลี่ย X 100 
                                                                                                 5 
                                                                                
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
      น ำร้อยละควำมพึงพอใจในภำพรวมของหน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำยหน่วยงำนเปรียบเทียบกับคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินของส ำนักงำน ก.พ.ร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552  
ดังรำยละเอียดในภำคผนวกตัวชี วัดที่ ๒ 

แนวทำงกำรประเมนิผล :  
    - เงื่อนไข : เป็นกำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561  – 
30 กันยำยน 2562) 
    - แนวทำงกำรด ำเนนิงำน 
 1) หน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด ำเนินกำร ดังนี  
                1.1  ทบทวนพันธกิจของหน่วยงำน วิเครำะห์กระบวนงำนหลักตำมพันธกิจ วิเครำะห์บริกำร กิจกรรม 
โครงกำร หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริกำร 
                1.2  ระบุชื่อ ที่อยู่และจ ำนวนบุคคล/หน่วยงำนที่เป็นผู้รับบริกำร  
                1.3  ส่งข้อมูลตำมข้อ 1.1 – 1.2 ตำมแบบฟอร์มเอกสำรในภำคผนวกให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
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            2) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด ำเนินกำร ดังนี  
                 2.1  ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลผู้รับบริกำรของหน่วยงำนส่วนกลำงรำยหน่วยงำน 
                 2.2  จัดท ำแบบสอบถำมรำยหน่วยงำน  
       2.3   ส่งแบบสอบถำมกลับไปให้หน่วยงำนตรวจสอบควำมตรง (Validity) ของเนื อหำ น ำไปทดลองใช้
และหำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม 
                 2.4  ก ำหนดประชำกร ขนำดตัวอย่ำงและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีกำรวิจัย   
                    2.5  ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุขรำยหน่วยงำน โดยใช้แบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 
                 2.6  รวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรำยหน่วยงำนและน ำร้อยละ
ควำมพึงพอใจในภำพรวมที่ได้ เปรียบเทียบคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552  ดังรำยละเอียดในภำคผนวกตัวชี วัดที่ 2 
                 2.7  รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
หมำยเหตุ : เนื่องจำกควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของแต่ละหน่วยงำนแตกต่ำงกัน ดังนั นเพ่ือให้เกิด
ควำมเป็นธรรมแก่หน่วยงำนที่มีพันธกิจที่มีควำมยำกในกำรด ำเนินงำน เช่น พันธกิจด้ำนยุทธศำสตร์ พันธกิจด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรและระบบบริกำร จึงก ำหนดให้น ำคะแนนที่ได้ตำมเกณฑ์กำรประเมินผลฯ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 หรือคะแนนในข้อ 2.6 บวกค่ำ K โดยก ำหนดค่ำ K เท่ำกับ 1 คะแนน 
และหน่วยงำนที่จะได้บวกค่ำ K ได้แก่ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กองตรวจรำชกำร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
กองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบท 
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข และกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน 

รำยละเอยีดข้อมลูพื นฐำน : 

 
ข้อมลูพื นฐำนประกอบตวัชี วดั 

 
หนว่ยวดั 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. .... 

2558 2559 2560 
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ร้อยละ - - 69.60 

 

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
1. รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยหน่วยงำน 
2. ตำรำงเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนจำกกำรส ำรวจกับคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                           โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู: 

1.  นำงกำญจนำ ฉำยคุณรัฐ             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
๒. นำงสำวจตุพร เดชกล้ำ               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
๓.  นำงสำวเกศกนก มงคลพันธ์         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
4.  นำงสำวจิตตินันท์ ตั งสุนันท์ธรรม   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 

 



 

มิติภายใน 
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มติภิำยใน  
 กำรประเมนิประสิทธภิำพ (น  ำหนกัรอ้ยละ 15) 

ตัวชี วัดที่  3  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
                         สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หนว่ยวดั  : ร้อยละ  
น  ำหนกั    :  ร้อยละ 7.5 
ค ำอธบิำย :  

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวมของหน่วยงำน หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนสำมำรถ 
เบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรภำพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำน 
ได้รับกำรจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีหรือได้รับจัดสรร 
งบประมำณเพ่ิมเติมจะน ำยอดงบประมำณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ ).เพ่ือประเมินผล 
ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของรัฐบำลตำมที่เกณฑ์ก ำหนดหรือไม่ 
โดยใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยรวมก่อหนี ผูกพันในระบบ.GFMIS.ที่กองบริหำรกำรคลังยืนยันอย่ำงเป็นทำงกำร 
มำเป็นฐำนข้อมูลกำรประเมินผล 
  กำรก่อหนี ผูกพัน หมำยถึง กำรจัดซื อจัดจ้ำงที่ได้ด ำเนินกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือออกใบสั่งซื อ/
ใบสั่งจ้ำง และได้ด ำเนินกำรจัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
  ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ หมำยถึง กำรมีควำมพร้อม มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยตำมแผน รวมทั งมีกระบวนกำรเร่งรัด ติดตำม แก้ปัญหำ เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 
  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรรภำพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รวมก่อหนี ผูกพันในระบบ.GFMIS ภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

สูตรกำรค ำนวณ :  

1) รอบ 6 เดือน  

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมทีห่น่วยงำนเบิกจ่ำยและก่อหนี ผูกพัน ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 31 ม.ีค. 2562)  X ๑๐๐ 
วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่หน่วยงำนได้รับจัดสรร รอบที่ 1 ในปีงบประมำณ ๒๕62 

 2) รอบ 12 เดือน 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมทีห่น่วยงำนเบิกจ่ำยและก่อหนี ผูกพัน ในรอบ 12 เดือน  (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)  X ๑๐๐ 
วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่หน่วยงำนได้รับทั งหมดในปีงบประมำณ ๒๕62 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี ผูกพัน ที่หน่วยงำนได้รับ

จัดสรรภำพรวมในรอบ 6,12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 (หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีหรือได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมจะน ำยอดงบประมำณ  
ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ)  
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           กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๓๗ 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  
ระดบัคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 ร้อยละ 88 
2 ร้อยละ 90 
3 ร้อยละ 92 
4 ร้อยละ 94 
5 ร้อยละ 96 

แนวทำงกำรประเมินผล : กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี ผูกพัน
ของหน่วยงำน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หำกมี
กำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีหรือได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมจะน ำยอดงบประมำณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็น
ฐำนในกำรค ำนวณ แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี  

1.) กำรประเมินรอบ 6 และรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 
กันยำยน 2562) ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  

ค่ำคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

รำยละเอยีดข้อมลูพื นฐำน : 
 

ข้อมลูพื นฐำนประกอบตวัชี วดั 
 

หนว่ยวดั 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี 
ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ร้อยละ - - - 

 

แหล่งข้อมลู : 
 แหล่งข้อมูล : กองบริหำรกำรคลัง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                           โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู : 

1.  นำยจีระศักดิ์  อ้วนสิมมำ            นักจัดกำรงำนทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1965 
๒. นำงสำวหทัยภัทร วันทอง            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1965 
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ตวัชีว้ดัที ่4  ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรถำ่ยทอดตวัชีว้ดัของหนว่ยงำนสูร่ะดบับุคคลและน ำผลกำรประเมิน 
                    ผลสมัฤทธิไ์ปใชใ้นกำรเลื่อนเงินเดือน 
หนว่ยวดั  :  ระดับ 
น้ ำหนกั    : ร้อยละ 7.5 
ค ำอธบิำย :  
  กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคล  หมำยถึง กำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด 
(Cascading) และเป้ำหมำยจำกระดับหน่วยงำนสู่ระดับบุคคล โดยมีวิธีกำร/กระบวนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำก
หน่วยงำนสู่ระดับบุคคลอย่ำงเป็นระบบ 
  กำรน ำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน หมำยถึง กำรน ำผลกำรประเมิน           
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดที่ได้รับกำรถ่ำยทอดจำกหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลของบุคลำกรรำยบุคคลไปใช้ประกอบ 
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ภำยในปีงบประมำณ  
   ระดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลและน ำผลกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน หมำยถึง ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข                 
มีกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด (Cascading) และเป้ำหมำยจำกระดับหน่วยงำนสู่ระดับบุคคล โดยมีวิธีกำร/ 
กระบวนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลอย่ำงเป็นระบบ และน ำตัวชี้วัดและผลกำรประเมิน ของ
บุคลำกรรำยบุคคลไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ภำยใน
ปีงบประมำณ 

สูตรกำรค ำนวณ : ไม่มี 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
  ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ หน่วยงำนจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอด
ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้ 

๒ -  มีกำรสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบถึงกระบวนกำร 
ในกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและบุคคล เพ่ือให้บุคลำกร  
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
ของหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
- กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนถึงระดับบุคคล ต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ และมีควำมเป็นไปได้จริง 

๓ - มีกำรจัดท ำข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษรในทุกระดับ เพ่ือเป็นกำรผูกมัด (Commitment)  
ต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด และมีควำมรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จตำมข้อตกลง             
ซึ่งต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำย รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินผลควำมส ำเร็จ  
ที่สำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (KPI Template) เป็นรำยบุคคล 
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ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๔ - มีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน และประเมินผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยในแต่ละระดับตำมข้อตกลง เพ่ือติดตำม ก ำกับ ให้มีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
- หน่วยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคล ในรอบ ๖ เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561      
ถึง 31 มีนำคม 2562) และน ำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง 

๕ - หน่วยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคลรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 
30 กันยำยน 2562)  และน ำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง 

 
 

แนวทำงกำรประเมนิผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ12 เดือน ดังนี ้
1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) 

        ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ค่ำคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่1 - ขั้นตอนที2่ - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขัน้ตอน          
กำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ          

กำรประเมนิ 
คำ่คะแนน

ที่ได ้
๑ หน่วยงำนจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด 
และเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและ
ระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จตำม
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้ 

- แผนที่ยุทธศำสตร์/แผนยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรจัดท ำ 
- เอกสำร/หลักฐำนกำรถ่ำยระดับจำก
องค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล 

0.5 
 

0.5 

๒ -  มีกำรสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง เพ่ือให้
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบถึงกระบวนกำรในกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยจำกองค์กำร 
สู่ระดับหน่วยงำนและบุคคล เพ่ือให้บุคลำกร 
มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรตำมระบบกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยของหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
- กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนถึงระดับ
บุคคล ต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ และมีควำม
เป็นไปได้จริง 

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้ เห็นว่ำ 
มีกำรสื่อสำรให้บุคลำกรในหน่วยงำน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้และเป้ำหมำยจำกองค์กร 
ทั่วทั้งองค์กร เช่น รำยงำนกำรประชุม ฯลฯ 
 
 
- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกร
ในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดและ
ถ่ำยทอดตัวชี้วัดรำยบุคคลรวมทั้งมีควำม
เห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

1 
 
 

 
 
 
 

1 
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ขัน้ตอน          
กำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 
กำรประเมนิ 

คำ่คะแนน
ที่ได ้

๓ - มีกำรจัดท ำข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
ในทุกระดับ เพ่ือเป็นกำรผูกมัด (Commitment) 
ต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดและมี
ควำมรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จตำมข้อตกลง ซึ่งต้อง
มีรำยละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินผลควำมส ำเร็จที่สำมำรถ
วัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (KPI Template)  
เป็นรำยบุคคล 

 

- เอกสำร/หลักฐำน ตำมแบบฟอร์มที ่
๑ - 3 ตำมภำคผนวกรอบ 6 เดือน 
(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 
31 มีนำคม 2562) 

2 
 
 
 

 

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561   – 30 กันยำยน 2562) 
    ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 
 
 

ขัน้ตอน          
กำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 
คำ่คะแนน

ที่ได ้
๑ หน่วยงำนจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy 

Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอด
ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่ ระดับ
หน่วยงำนและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนที่ตั้งไว้ 

- แผนที่ยุทธศำสตร์/แผนยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรจัดท ำ 
- เอกสำร/หลักฐำนกำรถ่ำยระดับจำก
องค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล 

0.5 
 

0.5 

๒ -  มีกำรสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง เพ่ือให้
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบถึงกระบวนกำรในกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยจำกองค์กำร 
สู่ระดับหน่วยงำนและบุคคล เพ่ือให้บุคลำกร 
มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรตำมระบบกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยของหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
- กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนถึงระดับ
บุคคล ต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ และมีควำม
เป็นไปได้จริง 

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมี 
กำรสื่อสำรให้บุคลำกรในหน่วยงำนมี
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจถึ งกระบวนกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้และเป้ำหมำยจำกองค์กร 
ทั่วทั้งองค์กร เช่น รำยงำนกำรประชุม ฯลฯ 
 
 
- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ
บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดและถ่ำยทอดตัวชี้วัดรำยบุคคล
รวมทั้งมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ 

0.5 
 
 

 
 
 
 

0.5 

  

ค่ำคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที2่ ขั้นตอนที3่ ขั้นตอนที4่ ขั้นตอนที่ 5 
     



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๑ 
 

 
รำยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐำน:  
 

 
ข้อมลูพื้นฐำนประกอบตวัชีว้ดั 

 
หนว่ยวดั 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด
ของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคลและน ำผลกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน 

 

ระดับ 5 5 5 

ขัน้ตอน          
กำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน 

ที่ได ้

๓ - มีกำรจัดท ำข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
ในทุกระดับ เพ่ือเป็นกำรผูกมัด (Commitment) 
ต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดและ 
มีควำมรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จตำมข้อตกลง  
ซึ่ งต้ องมี รำยละเอียดเกี่ ยวกับตั วชี้ วั ดและ
เป้ ำหมำย รวมถึ ง เกณฑ์ กำรประเมิ นผล
ควำมส ำเร็จที่สำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
(KPI Template) เป็นรำยบุคคล 

 

- เอกสำร/หลักฐำน ตำมแบบฟอร์มที่ 
๑ - 3 ตำมภำคผนวก รอบ 6 เดือน 
(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 
31 มีนำคม 2562) 

1 
 
 
 

4 - มีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน 
และประเมินผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
ในแต่ละระดับตำมข้อตกลง เพ่ือติดตำม ก ำกับ 
ให้มีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
 
- หน่วยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ 
รำยบุคคลในรอบ ๖ เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 
31 มีนำคม 2562) และน ำผลกำรประเมินไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง 

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้มี 
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน
และประเมินผลส ำเร็จของตัวชี้วัดและ
เป้ ำหมำยในแต่ละระดับเช่น รำยงำน 
กำรประชุมหน่วยงำนประจ ำเดือนฯ 
- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ           
ได้น ำผลกำรประเมินมำใช้ประกอบ
พิจำรณำประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่ำจ้ำงรอบ ๖  เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 
2561 ถึง 31 มีนำคม 2562) 

0.5 
 
 
 
 

0.5 

5 - หน่วยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคลรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 
30 กันยำยน 2562)  และน ำผลกำรประเมิน           
ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง 

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ          
ได้น ำผลกำรประเมินมำใช้ประกอบ
พิจำรณำประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่ ำจ้ ำงรอบ 12เดื อน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  (ระหว่ำงวันที่ 
1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน2562) 

1 
 
 
 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๒ 
 

แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร   
                                           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                                โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู: 

1.  นำงพัชฎำภรณ์   ขุนแก้ว          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 
๒. นำงสำวบุญทิตำ  เผือกสำมัญ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 
๓.  ว่ำทีร่้อยตรทีรงกลด พ่ึงโพธิ์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ 

 
 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๓ 
 

 กำรประเมนิกำรพฒันำองคก์ำร (น  ำหนกัรอ้ยละ 15) 
ตวัชี วดัที ่5  ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรจัดท ำแผนปฏบิตัิกำรจัดซื อจดัจำ้งประจ ำปงีบประมำณของหนว่ยงำน  
หนว่ยวดั  : ระดับ 
น  ำหนกั    : ร้อยละ 7.5 
ค ำอธบิำย :  
  ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง หมำยถึง ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำง จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน และ/
หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ให้สอดคล้อง
กับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  รวมถึงด ำเนินกำรตำมเกณฑ ์
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  รู ปแบบ  Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)  แล ะร ำย ง ำนผล 
กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีของ
หน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยที่กำรจัดซื อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำนของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับ
หลักกำรที่ประกอบด้วย ควำมคุ้มค่ำ ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 - แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำง หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐ ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
 - แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง) หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง) รวมถึงกรณีหน่วยงำนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำก  
งบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - กำรจัดซื อจัดจ้ำง หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ือใหไดมำซึ่งพัสดุโดยกำรซื อ จำง เช่ำแลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 - กำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐั ( Integrity 
and Transparency Assessment) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน 
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) วิเครำะห์ผลของแผนจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน รวมถึงงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) และกำรเปิดเผยข้อมูลให้สำธำรณชนรับทรำบ รวมถึงหลักฐำนกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

- หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง และวิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกที่ตั งอยู่ในส่วนภูมิภำค 
เหตุผล :  

1.  เ พ่ือให้ มี กำรวำงแผนกำรด ำ เนินกำร จัดซื อจั ดจ้ ำ งและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ ง ำน 
ซึ่งจะท ำให้กำรจัดซื อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. เพ่ือให้กำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐมีควำมโปร่งใส เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
มุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนโดยส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื อจัดจ้ำง
ภำครัฐซึ่งเป็นมำตรกำรหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐ   



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๔ 
 

3. เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติ
และด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ ตำมมำตรำ 9  
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

4. เพ่ือให้กำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐมีควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และสนับสนุนมำตรกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

สูตรค ำนวณ : ไม่มี 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
  ก ำหนดเป็นระดับขั นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี  

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ หน่วยงำน ด ำเนินกำร 
จัดท ำค ำสั่งแต่งตั งผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕62 และแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง) กรณีหน่วยงำนได้ก ำหนดแผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และได้รับงบประมำณตำมที่บรรจุไว้ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้เสร็จสิ น ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2561  

๒ หนว่ยงำน ด ำเนินกำร 
 (1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน 

(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)  
 (1.1) เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรฯ เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ภำยในวันที่ 
30 ตุลำคม2561 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำนในรำชกำรบรหิำรสว่นกลำงส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ระบุวันที่ 30 ตุลำคม ๒๕61) 
 (1.2) จัดส่งแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ฯ ตำมขั นตอนที่ 2 (1) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
เท่ำนั น ประกอบด้วย 
   - แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)  
  - Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com 
ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม ๒๕61  
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คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๕ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

  (2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 
9 พฤศจิกำยน ๒๕61  
 (2.1) เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรฯ ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน (หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 9 พฤศจิกำยน ๒๕61) 
 (2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ในรูปเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ประกอบด้วย 
  - แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  
  - Print Screen หลั กฐำนกำรเผยแพร่  และหน้ ำแบบฟอร์ มกำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ล  
ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 
12 พฤศจิกำยน ๒๕61  

3 ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561) 
 หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน 

(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 3 เดือน ดังนี  
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำน 

ผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 28 ธันวำคม 2561 
(2) ส่งหนังสือตำม (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน ำส่ง (ทั งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที ่santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 3 มกรำคม 2562 

 ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562) 
 หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 

งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 6 เดือน ดังนี  
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำน 

ผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 28 มีนำคม 2562 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน ำส่ง (ทั งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที ่santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2562 
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คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๖ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 หนว่ยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏบิตัิกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 6 เดือน ดังนี  
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำน 

ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงฯ ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมหลักฐำนแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 28 มีนำคม 2562 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน ำส่ง (ทั งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2562 

๔ ไตรมำสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562) 
 หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 9 เดือน ดังนี  
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำน 

ผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 28 มิถุนำยน ๒๕62 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน ำส่ง (ทั งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม ๒๕62 

 ไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561) 
 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 

และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) รอบ 12 เดือน ดังนี  
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำน 

ผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 26 กันยำยน 2562 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน ำส่ง (ทั งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕62 
(3) กรณีหน่วยงำนมีกำรหน่วยงำนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำก 
งบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ใช้
อ ำนำจตำมที่ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรำยกำรงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ตำมระเบียบนี แล้วให้จัดท ำและส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำน 
ที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดแต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำย” 
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คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๗ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 (4) ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (3) ถ้ำมี ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยังส ำนักงบประมำณ 

 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน ดังนี  
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำน 

ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงฯ ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมหลักฐำนแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 26 กันยำยน 2562  
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน ำส่ง (ทั งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕62 

๕ หนว่ยงำน ด ำเนินกำร 
(1) วิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) และวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตำมแบบกำรวิเครำะห์ผลตำมแผนฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนด 
 (1.1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบผลกำรวิเครำะห์ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) (ถ้ำมี) และวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดซื อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562พร้อมขออนุญำตน ำผลกำรวิเครำะห์ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 9  ตุลำคม ๒๕62 
 (1.2) ส่งผลกำรวิเครำะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำร
อิเลก็ทรอนกิส์ที ่santana.k1986@gmail.com ภำยในวนัที ่9  ตลุำคม ๒๕62 เพ่ือวิเครำะห์ตำมกระบวนกำรของ ITA ต่อไป 

หมำยเหต ุ: 
1. ควำมโปรง่ใสในกำรเขำ้ถงึขอ้มลู ตำมควำมรว่มมือในกำรเปิดเผยข้อมลูภำครฐั (Open Government  Partnership : OGP) 

 ทุกหน่วยงำน ต้องด ำเนินกำรตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561  
 1. กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ต้องด ำเนินกำรขออนุญำตตำมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขเรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2561 ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 2. จัดท ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และน ำขึ นเผยแพร่ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 3. ทุกครั งที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จะต้องมีแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ขึ นประกอบด้วย  
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คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๘ 
 

2. แบบสรปุผลกำรด ำเนนิงำนจดัซื อจัดจำ้งในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

 ทุกหน่วยงำน ต้องด ำเนินกำร 
 1. รำยงำนผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ด ำเนินกำรดังนี  
  1.1 จัดท ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหำรของหน่วยงำน
รับทรำบ ณ วันสิ นเดือน (โดยประมำณ) และขออนุญำตผู้บริหำรของหน่วยงำนน ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน ...  
(แบบ สขร. 1) ขึ นเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
  1.2 ส่งแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 
santana.k1986@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย  
      1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหำร  
   1.2.2 แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
   1.2.3 Print Screen หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 2. ต้องประกำศแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปีของ
หน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 3 แหล่ง ดังนี  (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลำง (2) เว็บไซต์หน่วยงำน และ (3) 
ปิดประกำศที่หน่วยงำน 

3. กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) 

  ทุกหน่วยงำน ที่มีกำรกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด ำเนินงำน 
เป็นงบลงทุน) ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28  
  1. จัดท ำและส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำนที่ส ำนักงบประมำณ
ก ำหนด แต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย” 
  2. ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1. ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุขที่ santana.k1986@gmail.com พร้อมกับกำรน ำส่งไปยังส ำนักงบประมำณ 

 
แนวทำงกำรประเมนิผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี  

   1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 -  31 มีนำคม 2562) 
      ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  

ค่ำคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั นตอนที่1 - ขั นตอนที2่ - ขั นตอนที่ 3 
 

  

mailto:santana.k1986@gmail.com


คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๔๙ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

๑ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั งผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  ๒๕62  
และแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) กรณี
หน่วยงำนได้ก ำหนดแผนควำมต้องกำร
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 และได้รับงบประมำณตำมที่
บรรจุ ไว้ ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

- ค ำสั่งแต่งตั งฯ  
ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2561 

๑ 

  

2 (1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) 
(ถ้ำมี)  

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ  
ที่มีกำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 
งบลงทุนฯ ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม ๒๕61 
(1.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุนฯ 
Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำ
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที่ 31 ตุลำคม 2561 

2 

 (2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ ที่มี
กำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ขึ นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยในวันที่   
9 พฤศจิกำยน ๒๕61  
(2.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 Print Screen หลักฐำน
กำรเผยแพร่  และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอ
เผยแพร่ ข้ อมู ล  ร ะบุ ภ ำ ย ใ น วั น ที่ 
12 พฤศจิกำยน ๒๕61  
 
 

 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๐ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

3 ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์  และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง)  

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ฯ 
ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 ธันวำคม ๒๕61  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่  
3 มกรำคม ๒๕62  

2 

 ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)  

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่ม ี
กำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ฯ 
ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 มีนำคม ๒๕62  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 
1 เมษำยน ๒๕62  

 

 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ที่มีกำรขออนุญำต 
น ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ฯ ขึ นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยในวันที่ 
28 มีนำคม ๒๕62  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 
1 เมษำยน ๒๕62 

 

  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๑ 
 

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 -  30 กันยำยน 2562) 
      ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  

ค่ำคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั นตอนที่1 ขั นตอนที2่ ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

๑ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั งผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  ๒๕62  
และแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) กรณี
หน่วยงำนได้ก ำหนดแผนควำมต้องกำร
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 และได้รับงบประมำณตำมที่
บรรจุ ไว้ ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

- ค ำสั่งแต่งตั งฯ  
ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2561 

๑ 

  

2 (1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) 
(ถ้ำมี)  

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ ที่มี
กำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 
งบลงทุนฯ ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม ๒๕61 
(1.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุนฯ 
Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่และหน้ำ
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที่ 31 ตุลำคม 2561 

1 

 (2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ ที่มี
กำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ขึ นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยในวันที่   
9 พฤศจิกำยน ๒๕61  

 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๒ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

  (2.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 Print Screen หลักฐำน
กำรเผยแพร่  และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอ
เผยแพร่ ข้ อมู ล  ร ะบุ ภ ำ ย ใ น วั น ที่ 
12 พฤศจิกำยน ๒๕61  

 

3 ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์  และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง)  

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ฯ 
ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 ธันวำคม ๒๕61  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่  
3 มกรำคม ๒๕62  

1 

 ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)  

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่ม ี
กำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ฯ 
ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 มีนำคม ๒๕62  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 
1 เมษำยน ๒๕62  

 

 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ที่มีกำรขออนุญำต 
น ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ฯ ขึ นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยในวันที่ 
28 มีนำคม ๒๕62  

 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๓ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

  (2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 
1 เมษำยน ๒๕62 

 

4 ไตรมำสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 
 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ฯ 
ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 28 มิถุนำยน ๒๕62  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 
1 กรกฎำคม๒๕62 

1 

 ไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง) 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรั บทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ท่ีมีกำรขอ
อนุญำตน ำแผนปฏิบั ติกำรจัดซื อจัดจ้ำงฯ 
ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพรข่อ้มลูระบภุำยในวนัที ่
26 กันยำยน ๒๕62  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 
1 ตุลำคม ๒๕62 
(3) และ (4) หลักฐำนกรณีโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำก
งบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) รำยงำนตำมแบบท่ี
ส ำนักงบประมำณก ำหนดไม่เกิน 15 วันนับแต่
วันท่ี โอนและหรื อเปลี่ ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำย ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต กระทรวงสำธำรณสุ ข และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยังส ำนักงบประมำณ 

 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๔ 
 

ขั นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมนิ 

ค่ำคะแนน
ที่ได ้

 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุน 
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มีกำร
ขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงฯ 
ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 26 กันยำยน ๒๕62  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ทั งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 
1 ตุลำคม ๒๕62 

 

5 (1) วิเครำะห์ผลตำม 
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพำะงบลงทุนฯ (ถ้ำมี) 
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562  

 

(1.1) ส ำเนำหนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบ 
ผลกำรวิเครำะห์ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื อ 
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
เฉพำะงบลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติกำรจัดซื อ
จัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พร้อมขอ
อนุญำตน ำรำยงำนผลฯ ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน พร้อม Print Screen หลักฐำน
กำรเผยแพร่ ระบุวันที่ 9 ตุลำคม 2562 

(1.2) ส่งผลกำรวิเครำะห์ให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูป
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่ 9 ตุลำคม 2562 

1 

รำยละเอยีดข้อมลูพื นฐำน:  

 

ข้อมลูพื นฐำนประกอบตวัชี วดั 
 

หนว่ยวดั 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. …. 
๒๕๕9 ๒๕60 2561 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน 

ระดับ 4.02 4.31 5 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                          โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู : 
1.  นำยจีระศักดิ์  อ้วนสิมมำ             นักจัดกำรงำนทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1965 
๒. นำงสำวหทัยภัทร วันทอง            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1965 

 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๕ 
 

ตวัชีว้ดัที ่6   ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินกำรเปน็หนว่ยงำนคุณธรรม  
หนว่ยวดั    :  ระดับ 
น้ ำหนกั      :  ร้อยละ 7.5 
ค ำอธิบำย   :    

 หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกรทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำงที่จัดท ำค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน ๒2 หน่วยงำน ประกอบด้วย 1. กองกลำง 2. กองกฎหมำย  
3. กองกำรต่ำงประเทศ 4. กองกำรพยำบำล 5. กองตรวจรำชกำร 6. กองบริหำรกำรคลัง 7. กองบริหำรกำรสำธำรณสุข  
๘. กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 9. กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 10. กองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ 
11. กองสำธำรณสำธำรณสุขฉุกเฉิน 12. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 1๓. สถำบันพระบรมรำชชนก 
14. กลุ่ มตรวจสอบภำยใน ส ำนั กงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 15. กลุ่ มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง 
16. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 17. กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม 18. ส ำนักงำนรัฐมนตรี 19. ส ำนักงำนบริหำรโครงกำร 
ร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบท 20. ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 21. ส ำนักสำรนิเทศ ๒๒. ส ำนักส่งเสริมสนับสนุนอำหำรปลอดภัย  

หน่วยงำนคุณธรรม หมำยถึง หน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์หน่วยงำนคุณธรรมที่ก ำหนด 
เพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมโปร่งใส  ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐำนทำงศีลธรรม 
วัฒนธรรมและหลักกฎหมำย ตลอดจนให้บริกำรด้วยจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ด้วยควำมมีน้ ำใจ เคำรพในศักดิ์ศรี
คุณค่ำของผู้รับบริกำรและบุคคลอื่น ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุขเพ่ือประโยชน์ของประชำชนและแผ่นดิน  

ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเป็นหน่วยงำนคุณธรรม หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำงที่มีกำรด ำเนินกำรหน่วยงำนคุณธรรม ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนด 5 ขั้นตอน 

สตูรกำรค ำนวณ :  ไม่ม ี

เกณฑใ์นกำรใหค้ะแนน 
 ก ำหนดระดับควำมส ำเร็จเป็นขั้นตอนของควำมส ำเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละข้ันตอนของควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ - ผู้น ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเป็นหน่วยงำนคุณธรรม ภำยในวนัที ่30 พฤศจิกำยน 2561 
- แต่งตั้งคณะท ำงำนหรือทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำน 
“หน่วยงำนคุณธรรม” 
- ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำที่อยำกแก้ หรือควำมดีที่หน่วยงำนอยำกท ำ ที่สอดคล้องกับ
ค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข MOPH และคุณธรรมที่พึงประสงค์ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ  

๒ - คณะท ำงำนจัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม พัฒนำหน่วยงำนคุณธรรมที่สอดคล้องกับ
ปัญหำที่อยำกแก้ ควำมดีท่ีอยำกท ำของหน่วยงำน ค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข MOPH และคุณธรรม
ที่พึงประสงค์ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) 
๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ พร้อมทั้งก ำหนดวิธีกำรวัดเพ่ือประเมินพฤติกรรมของ 
บุคลำกรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม พัฒนำหน่วยงำนคุณธรรม อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

๓ ด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม” 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๖ 
 

ขัน้ตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๔ -  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม” รอบ ๖ เดือน  
- สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ  

๕ - ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม” รอบ 12 เดือน 
และผลกำรประเมินแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงำน อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
- สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้บริหำรหน่วยงำนเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ 
“หน่วยงำนคุณธรรม” ในปีต่อไป 

แนวทำงกำรประเมนิผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
1) กำรประเมินรอบ ๖ เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖1 – 

๓๑ มีนำคม ๒๕๖2) ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ - ขั้นตอนที่ ๒ - ขั้นตอนที่ ๓ 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
๑ - ผู้น ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเป็นหน่วยงำน

คุณธรรม ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 
- แต่งตั้งคณะท ำงำนหรือทบทวนค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำน 
“หน่วยงำนคุณธรรม” 
- ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำที่อยำกแก้ 
หรือควำมดีที่หน่วยงำนอยำกท ำ ที่สอดคล้อง
กับค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข MOPH และ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ตำมแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประกำร คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอำสำ  

 

 

 

 

 

๑. นโยบำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษร   
(0.5 คะแนน) 
๒. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือรำยงำน 
กำรประชุมทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำน  
“หน่วยงำนคุณธรรม” (0.25 คะแนน) 
๓. รำยงำนกำรประชุมที่ แสดงให้ เห็น 
กำรก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย (0.25 คะแนน) 

๑ 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๗ 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
๒ คณะท ำงำนจัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรหรือ

กิ จกรรม พั ฒนำหน่ วยงำนคุ ณธรรม 
ที่สอดคล้องกับปัญหำที่อยำกแก้ ควำมดี 
ที่อยำกท ำของหน่วยงำน ค่ำนิยมกระทรวง
สำธำรณสุข MOPH และคุณธรรมที่พึงประสงค์
ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สำธำรณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) 
๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
พร้อมทั้ งก ำหนดวิธีกำรวัดเพ่ือประเมิน
พฤติกรรมของบุคลำกรตำมแผนงำนหรือ
โครงกำรหรือกิจกรรม พัฒนำหน่วยงำน
คุณธรรม อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

๑. แผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม  
(1 คะแนน) 
2. เอกสำรที่ แสดงให้ เห็นวี ธี กำรวั ด 
เพ่ือประเมินพฤติกรรมของบุคลำกร  
(1 คะแนน) 
 
 

๒ 

๓ ด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม” 

เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำน
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม “หนว่ยงำนคณุธรรม”  

๒ 

2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม 2561  –  
๓๐ กันยำยน ๒๕๖2) ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ค่ำคะแนนที่ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
๑ - ผู้น ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเป็นหน่วยงำน

คุณธรรม ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 
- แต่งตั้งคณะท ำงำนหรือทบทวนค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำน 
“หน่วยงำนคุณธรรม” 
- ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำที่อยำกแก้ 
หรือควำมดีที่หน่วยงำนอยำกท ำ ที่สอดคล้องกับ
ค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข MOPH และ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ตำมแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประกำร คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอำสำ  

๑. นโยบำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (0.5 คะแนน) 
๒. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือรำยงำน 
กำรประชุมทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
เพ่ือขับเคลื่ อนนโยบำยกำรด ำเนินงำน  
“หน่วยงำนคุณธรรม” (0.25 คะแนน) 
๓. รำยงำนกำรประชุ มที่ แสดงให้ เห็ น 
กำรก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย (0.25 คะแนน) 

๑ 



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๘ 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมนิ 
ค่ำคะแนน

ที่ได ้
๒ 
 
 
 
 
 

 

คณะท ำงำนจัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิ จกรรม พั ฒนำหน่ วยงำนคุ ณธรรม 
ที่สอดคล้องกับปัญหำที่อยำกแก้ ควำมดี 
ที่อยำกท ำของหน่วยงำน ค่ำนิยมกระทรวง
สำธำรณสุข MOPH และคุณธรรมที่พึงประสงค์
ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สำธำรณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) 
๔ ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
พร้อมทั้ งก ำหนดวิธีกำรวัดเพ่ือประเมิน
พฤติกรรมของบุคลำกรตำมแผนงำนหรือ
โครงกำรหรือกิจกรรม พัฒนำหน่วยงำน
คุณธรรม อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

๑. แผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม  
(0.5 คะแนน) 
2. เอกสำรที่ แสดงให้ เห็ นวี ธี กำรวั ด 
เพ่ือประเมินพฤติกรรมของบุคลำกร  
(0.5 คะแนน) 
 
 

1 

๓ ด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม” 

เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำน
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม “หนว่ยงำนคณุธรรม”  

1 

4 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
หรือโครงกำรหรือกิจกรรม “หน่วยงำน
คุณธรรม” รอบ ๖ เดือน  
- สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ  

- เอกสำร/หลักฐำนเกี่ยวกับกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม เช่น รำยงำนกำรประชุมฯ  

(0.5 คะแนน) 
-  เอกสำร/หลักฐำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
และข้อเสนอแนะ (0.5 คะแนน) 

1 

5 - ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือ
โครงกำรหรือกิจกรรม “หน่วยงำนคุณธรรม”  
รอบ 12 เดือน และผลกำรประเมินแสดงให้เห็น
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงำน 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
- สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ ๑๒ เดือน เสนอ
ผู้บริหำรหน่วยงำนเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ 
“หน่วยงำนคุณธรรม” ในปีต่อไป 
 

1. เอกสำร/หลักฐำนเกี่ยวกับกำรประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม (0.25 คะแนน) 
2. ผลกำรประเมินแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงำน อย่ำงน้อย 
1 เรื่อง (0.5 คะแนน) 
3. สรปุผลกำรด ำเนนิงำน รอบ ๑๒ เดือน เสนอ
ผู้บริหำร (0.25 คะแนน) 
 

1 

  



คูม่อืค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร กลุม่พฒันำระบบบรหิำร  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 

            กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หน้ำ ๕๙ 
 

รำยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐำน : 

ข้อมลูพื้นฐำนประกอบตวัชีว้ดั หนว่ยวดั 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร 
เป็นหน่วยงำนคุณธรรม 

ระดับ - 5 
 

5 

แหล่งข้อมลู : กลุ่มงำนส่งเสริมกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำงภำรวี  แก้วพันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
                                โทร. 0 2590 1018 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู: 

1.  นำงกำญจนำ ฉำยคุณรัฐ             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
๒. นำงสำวจตุพร เดชกล้ำ               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
๓.  นำงสำวเกศกนก มงคลพันธ์         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 
4.  นำงสำวจิตตินันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ 1964 

 

 
 




