
คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 
1. ตัวช้ีวัดที่ 7  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน  
2. หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
3. น้้าหนัก : ร้อยละ 3 
4. ค้าอธิบาย :  
  ความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน 
และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของ
หน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนกลาง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
ก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด 
(กรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบด้าเนินงานเป็นงบลงทุน จะต้องด้าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท้าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
อย่างเคร่งครัด) 

- การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนหนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

- การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินก่อสร้าง) 

- หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

เหตุผล :  
1. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ตรวจสอบได ้ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. เพ่ือสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
5. สูตรค้านวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส้าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 
7. เงื่อนไข : รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน รายละเอียดการด้าเนินงาน 

๑ หน่วยงานด าเนินการ 
(1) ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีหน่วยงานได้
ก าหนดแผนความต้องการครุภณัฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้รับ
งบประมาณตามท่ีบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รวมถึงได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) 
(2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 
๒ หน่วยงานด าเนินการ 

(1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาต 
น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (หนังสืออนุมัติแผนพร้อมการขออนุญาต จะต้องระบุวันที่ 11 
พฤศจิกายน ๒๕๕9) 
(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕9 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด้าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารอนุมัติ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (หนังสืออนุมัติแผนพร้อมการขออนุญาต จะต้องระบุวันที่  
28 ตุลาคม ๒๕๕9  
 

๓ หน่วยงานด าเนินการ 
 (1) น าส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามขั้นตอนที่ 2 (1)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 พร้อม Print 
Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
 - ให้น าส าเนาหนังสือตามข้อ (1) และส าเนา Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ  และส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  และส่งรายงาน 

เป็นเอกสารภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ในภาพรวมของส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9 

 (3) หน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (วพบ. 
และ วสส.) จัดส่งเฉพาะส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
60 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามขั้นตอนที่ 2 (2) ส่ง  
 (3.1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ***(เฉพาะแผนฯ) และ 
 (3.2) ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ 2 (2) ที่ 
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  

 (4) หน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดส่งส าเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง  
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  
 (4.1) ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ 2 (2) ที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  
 (4.2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ส่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2559 ***(เฉพาะแผนฯ) 

 (5) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ รวบรวมแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  
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คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด้าเนินงาน 

ในภาพรวมของส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค
ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
 

 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)  
ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ด าเนินการดังนี้ 

 (6) หน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ 
ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (6.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 

ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 (6.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (6.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 (6.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณ ีภายในวันที่ 5 มกราคม 2560  

 (6.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือท่ีส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาคแล้วแต่กรณ ีตามข้อ (6.3) ส่งในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560) 
 (7) หน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ 

ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (7.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 

ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 (7.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (7.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 (7.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณ ีภายในวันที่ 6 เมษายน 2560 
 (7.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือท่ีส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาคแล้วแต่กรณ ีตามข้อ (7.3) ส่งในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 6 เมษายน 2560 

 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

 (8) หน่วยงานด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕60 ดังนี้ 
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คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด้าเนินงาน 

 (8.1) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560) เสนอผู้บรหิาร
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60 

 (8.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (8.1) และส าเนาหลักฐาน  Print Screen ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 3 เมษายน ๒๕60 และส่งรายงาน 

เป็นเอกสารภายในวันที่ 6 เมษายน 2560 
 

๔ ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560) 
 (1) หน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ 

ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 

ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕60 
 (1.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (1.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ  ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕60 
 (1.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณ ีภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
 (1.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือท่ีส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาคแล้วแต่กรณ ีตามข้อ (1.3) ส่งในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 
 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) 
 (2) หน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ 

ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 

ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
 (2.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (2.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 30 กนัยายน 2560 
 (2.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแลว้แต่กรณี ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560  
 (2.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือท่ีส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาคและแต่กรณี ตามข้อ (2.3) ส่งในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
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คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด้าเนินงาน 

 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
รอบ 12 เดือน ดังนี้  

 (3) หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และ 

 (3.1) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) เสนอผู้บรหิาร
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕60 

 (3.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (2.1) และส าเนาหลักฐาน  Print Screen ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕60 และส่งรายงาน 

เป็นเอกสารภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
 

๕ หน่วยงานด าเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

และวิเคราะห์ผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ (ถ้ามี) ตามแบบการวิเคราะห์ผลฯ  
ที่ก าหนด 
 (1.1) เสนอผู้บรหิารรบัทราบผลการวเิคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ/หรือผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)  
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
๒๕๔๖ (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตน าผลการวเิคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน และ 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕60 

 (1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕60 

เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 

 (1.3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ น าผลการวเิคราะห์ฯ ขึ้นเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 
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คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

8. แนวทางการประเมินผล 
      - การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

๑ (1) หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะ 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) 
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  

(2) หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ ๑ 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ระบวัุนที่ 11 
พฤศจิกายน ๒๕๕9  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบวัุนที่ 11 พฤศจิกายน 
๒๕๕9  

3 

 (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
ก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ (ถ้ามี)  

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะ 

งบลงทุนฯ ระบุวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕9  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ระบุ
วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9 

 

3 (1) หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ที่มีการ 

ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 

จัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

5 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

หน่วยงาน ระบวัุนที่ 11 พฤศจิกายน 
๒๕๕9  
2) หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ระบวัุนที่ 14 
พฤศจิกายน ๒๕๕9 
3) หนังสือรายงานเป็นเอกสาร 
ระบุวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 บนเว็บไซต์ของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 

หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 บนเว็บไซต์ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 
ระบุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
 

 

 (3) และ (4) หน่วยงานจัดส่งส าเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะ 
งบลงทุน 

ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
เฉพาะงบลงทุน ระบวัุนที่ 28 ตุลาคม 
2559 การส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 (5) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน ฯ 
และเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตฯ 

หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60เฉพาะ 
งบลงทุน ฯ บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ระบุวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 
 

 

 (6) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 
เดือน (สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559) 
 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระบุวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือที่ส่ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณ ีระบุวันที่ 5 มกราคม 
2560 

 (7) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 2  
รอบ 6 เดือน (สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 
2560) 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือ 

ที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณ ีระบุวันที่ 6 เมษายน 
2560 

 

 (8) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พร้อม 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
ระบุวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60 

2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 

- การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560) 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

๑ (1) หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะ 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) 
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  

(2) หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ ๑ 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ระบวัุนที่ 11 
พฤศจิกายน ๒๕๕9  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบวัุนที่ 11 พฤศจิกายน 
๒๕๕9  

2 

 (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
ก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ (ถ้ามี)  

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะ 

งบลงทุนฯ ระบุวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕9  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ระบุ
วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9 

 

3 (1) หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ที่มีการ 

ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

3 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

หน่วยงาน ระบวัุนที่ 11 พฤศจิกายน 
๒๕๕9  
2) หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ระบวัุนที่ 14 
พฤศจิกายน ๒๕๕9 
3) หนังสือรายงานเป็นเอกสาร 
ระบุวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 บนเว็บไซต์ของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 

หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 บนเว็บไซต์ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 
ระบุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
 

 

 (3) และ (4) หน่วยงานจัดส่งส าเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะ 
งบลงทุน 

ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
เฉพาะงบลงทุน ระบุวันที่ 28 ตุลาคม 
2559 การส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 (5) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน ฯ 
และเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตฯ 

หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60เฉพาะ 
งบลงทุน ฯ บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ระบุวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 
 

 

 (6) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 
เดือน (สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559) 
 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระบุวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือที่ส่ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณ ีระบุวันที่ 5 มกราคม 
2560 

 (7) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 2  
รอบ 6 เดือน (สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 
2560) 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือ 

ที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณ ีระบุวันที่ 6 เมษายน 
2560 

 

 (8) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดอืน  
(สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560) 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พร้อม 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60 

2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 

4 (1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 3 
รอบ 9 เดือน (สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 
2560) 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือ 

ที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 

4 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

หรือส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณ ีระบุวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

 (2) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 
รอบ 12 เดือน (สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 
2560) 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 30 กันยายน 2560 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 30 กันยายน 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือ 

ที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณ ีระบุวันที่ 5 ตุลาคม  2560 

 

 (3) รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ไตรมาสที่ 2 รอบ 12 เดือน  
(สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560) 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พร้อม 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
ระบุวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

 

5 (1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

และวิเคราะห์ผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕60 เฉพาะงบลงทุน ฯ 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล
การวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 เฉพาะงบลงทุน ฯ พร้อม 

ขออนุญาตน ารายงานผลฯ ขึ้นเผยแพร ่

บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  
ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
2) พร้อม Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
 

5 

 
 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5 
 
 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน 

ระดับ - - 5 

 
 
10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
 

ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  
2. นายสัญทนา  นาท่ม 

 

๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ 

 


