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1. ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System  
  : PMS) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. หน่วยวัด  :   ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย :  

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) หมายถึง 
กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 
โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏบิัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการ 
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ที่กำหนด และมีการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบ 
การพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขจึงกำหนดมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตาม 
ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System 
: PMS) หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการบริหาร ผลการปฏิบัติราชการ 
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) โดยดำเนินการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
  กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิงผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน 
เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ต้นรอบการประเมิน 
- หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จ 
ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) 
ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
ที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน /
โครงการสำคัญพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจเหล่านั้น 

๒ - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ 
ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนาม  
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน 
ทั้งสองฝ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จ
ของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวัง  
มาลงนามรับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดย       
     รอบแรก (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2564    
     รอบสอง (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 
หมายเหตุ 
  1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของงาน เป็นการตกลงดำเนินการทั้งปี
ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว  
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564   
  2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 
0.1 คะแนน 

๓ ระหว่างรอบการประเมิน 
- หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จ 
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 รอบการประเมิน 
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
เพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ทั้ง 2 รอบ
การประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ สิ้นรอบการประเมิน 
- หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ 
รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2565) และ รอบสอง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 
2565) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน / ค่าตอบแทน  
- ร้อยละของผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
ทัง้ 2 รอบการประเมิน 
สูตรการคำนวณ : 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในแต่ละรอบการประเมิน 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการที่ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
X 100 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

0.10 
คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.30 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.50 
คะแนน 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
98 

รอ้ยละ 
100 

๕ - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน  
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
ในภาพรวมของหน่วยงาน ทั้ง 2 รอบการประเมิน 
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7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–31 มีนาคม 2565) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับ 
หน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย  
ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

- แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำ 
และมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล  
เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จ 
ตามเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
(0.5 คะแนน) 

1 

 - หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจ
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการ
บริหารส่วนกลาง) ให้กับบคุลากร 
ในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน (มาตรฐาน
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ ฯ  
ตามภาคผนวก) 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
ที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของภารกิจเหล่านั้น 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
มีการสื่อสารให้ข้าราชการ 
และพนักงานราชการในหน่วยงาน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ฯ เช่น รายงานการประชุม, 
บันทึกแจ้งภายในหน่วยงาน เป็นต้น 
(0.5 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

2 - หนว่ยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
จากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมี
ความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้
ได ้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อ
เป้าหมาย และทิศทางขององค์กร โดยให้
มีการลงนาม คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้ง
สองฝ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2564 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับความสำเร็จของงานที่กำหนด
ร่วมกัน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ 
และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนามรับทราบ 
ร่วมกัน โดย รอบแรก (1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2565) ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
หมายเหตุ 
1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของงานเป็นการตกลง
ดำเนินการทั้งปี ให้จัดทำข้อตกลงและ
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียวให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564   
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ 
แล้วเสร็จ หลังจากวันที่กำหนด  
หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
 
 
 
 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม 
ในการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด
รายบุคคลรวมทั้งมีความเหน็ชอบ
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม  
1- 3 ตามภาคผนวก) (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน /
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมิน / 
ผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลง
รว่มกัน โดยเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในทุกระดับ (แบบฟอร์ม 4  
ตามภาคผนวก) (ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 
2565) (0.5 คะแนน) 

1 



๔๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

3 - หน่วยงานมีระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  
และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
และเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง 
เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
ได้มีการติดตามความก้าวหน้าผล 
การดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จ
ของตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละ
ระดับเช่น รายงานการประชุมหน่วยงาน 
ประจำเดือน ฯ (0.5 คะแนน) 

1 

 - ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการ 
ให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
ได้มีการปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ เช่น รายงาน 
การประชุม (0.5 คะแนน) 

 

4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลง 
และประเมินสมรรถนะรายบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564-31 มีนาคม 2565) และนำผล
การประเมินไปใช้ประกอบ การพิจารณา
ปรับเลื่อนเงินเดือน 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า  
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลง 
และประเมินสมรรถนะรายบุคคล
และนำผลการประเมินมาใช้ประกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนเงินเดือน /
ค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบแรก (ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 
2565) (0.5 คะแนน) 

1 

 - ร้อยละของผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ของหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบ 
ผลการประเมิน รอบแรก (ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 
2565) 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ตามปฏิบัตจิริงในแตล่ะรอบการประเมิน 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2565 

เกณฑ์การให้คะแนน 

0.10 
คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.30 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.50 
คะแนน 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ 
100 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขา้ราชการ/พนักงานราชการ 
ในหน่วยงาน และแบบสรุป 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(แบบฟอร์ม 4 ตามภาคผนวก)  
และแบบสรุปการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการฯ (แบบฟอร์ม 5 
ตามภาคผนวก) (0.5 คะแนน) 
 
 
 

 



๔๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

5 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของ
หน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จ 
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ เพื่อนำมาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลภาพรวมของ
หน่วยงาน ในรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรอบถัดไป 

- แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุป 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ /
แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 
(ส่วนที่ 4) ในแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป (0.5 คะแนน) 
- เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงแนวทาง 
การพัฒนารายบุคคลของหน่วยงาน 
(ตัวอย่างตามภาคผนวก) (0.5 คะแนน) 

1 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 
 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๑ - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจาก
องค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

- แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำและมีระบบ 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
จากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
ที่ตั้งไว้ (0.5 คะแนน) 

1 

 - หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจ
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ ในสังกัด

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
มีการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงาน 
ราชการในหน่วยงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฯ เช่น 
รายงานการประชุม, บันทึกแจ้งภายใน
หน่วยงาน เป็นต้น (0.5 คะแนน) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     



๔๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารส่วนกลาง) ให้กับ
บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
(มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ตามภาคผนวก) 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติราชการ 
หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงานที่แสดงถึงภารกิจ 
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน /
โครงการสำคัญ พร้อมทั้งกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ของภารกิจเหล่านั้น 

2 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
จากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้อง
มีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบ
ต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร 
โดยให้มีการลงนามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นลายลักษณ์อักษร
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของ
หน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับ
ความสำเร็จของงานที่กำหนดร่วมกัน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ 
และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนาม
รับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดย 
รอบแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 
มีนาคม 2565) ให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (0.25 
คะแนน) 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
กำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล
รวมทั้งมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
(แบบฟอร์ม 1 - 3 ตามภาคผนวก) 
(0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน /
พฤติกรรมทีแ่สดงให้เห็นว่าผู้ประเมิน /
ผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน โดยเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในทุกระดับ (แบบฟอร์ม 4 ตามภาคผนวก)  
 
รอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 
(0.25 คะแนน) 
 

1 

 



๔๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

รอบสอง (1 เมษายน-30 กันยายน 
2565) ให้แล้วเสร็จ ภายในวนัที่ 30 
มิถุนายน 2565 (0.25 คะแนน) 
หมายเหตุ 
1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของงานเป็นการตกลง
ดำเนินการทั้งปี ให้จัดทำข้อตกลง 
และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียวให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564   
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนาม ฯ 
แล้วเสร็จ หลังจากวันที่กำหนด  
หกัคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

รอบสอง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2565-30 กันยายน 2565) 
(0.25 คะแนน) 
 

๓ - หน่วยงานมีระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  
และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
และเป้าหมายในแต่ละระดับ 
ตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ  
ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
ได้มีการติดตามความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงานและประเมิน 
ผลสำเร็จของตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ในแต่ละระดับเช่น รายงานการประชุม
หน่วยงาน ประจำเดือนฯ (0.5 คะแนน) 

1 

 

 - ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการ 
ให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
ไดม้ีการปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ เช่น รายงาน
การประชุม (0.5 คะแนน) 

 

4 หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1 

 

 

 

 



๔๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

 - รอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)  
และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบ 
การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน /
ค่าตอบแทน 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า  
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลง 
และประเมินสมรรถนะรายบุคคล 
และนำผลการประเมินมาใช้ประกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนเงินเดือน /
ค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
รอบแรก (1 ตลุาคม 2564-31 มีนาคม 
2565) (0.25 คะแนน) 

 

 - ร้อยละของผู้ประเมินและผู้รับ 
การประเมินของหน่วยงานลงลายมือชื่อ 
รับทราบผลการประเมิน รอบแรก 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 
31 มีนาคม 2565) 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการตามปฏิบตัิจริงรอบการประเมินวันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.05 
คะแนน 

0.10 
คะแนน 

0.15 
คะแนน 

0.20
คะแนน 

0.25 
คะแนน 

ร้อยละ  
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ  
96 

ร้อยละ  
98 

ร้อยละ 
100 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ / พนักงานราชการ 
ในหน่วยงาน และแบบสรุปการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์ม 4 
ตามภาคผนวก) และแบบสรุป 
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการฯ 
(แบบฟอร์ม 5 ตามภาคผนวก)  
(0.25 คะแนน) 

 

 - รอบสอง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2565 ถึง 30 กันยายน 2565)  
และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบ 
การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน /
ค่าตอบแทน 
 

 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า  
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลง 
และประเมินสมรรถนะรายบุคคล 
และนำผลการประเมินมาใช้ประกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนเงินเดือน /
ค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
รอบสอง (1 เมษายน-30 กันยายน 
2565) (0.25 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 - ร้อยละของผู้ประเมินและผู้รับ 
การประเมินของหน่วยงานลงลายมือชื่อ 
รับทราบผลการประเมินรอบสอง 
(ระหว่างวันที ่1 เมษายน-30 กันยายน 
2565)  

- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ / พนักงานราชการ 
ในหน่วยงาน และแบบสรุปการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์ม 4 
ตามภาคผนวก) และแบบสรุป 

 



๔๙ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

หมายเหตุ : จำนวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ตามปฏิบัตจิริงรอบการประเมิน 
วันที ่1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ 
(แบบฟอร์ม 5 ตามภาคผนวก)  
(0.25 คะแนน) 

5 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์
ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ภาพรวมของหน่วยงาน ในรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบถัดไป 

 

- แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุป 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ /
แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 
(ส่วนที่ 4) ในแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป (0.5 คะแนน) 
- เอกสาร / หลักฐานแสดงถึงแนว
ทางการพัฒนารายบุคคลของ
หน่วยงาน (ตัวอย่าง ตามภาคผนวก) 
(0.5 คะแนน) 

1 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วย
วัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ๒๕63 ๒๕64 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Management 
System : PMS) ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 
 

- ระดับ 5  ระดับ 5 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  แฟ้มข้อมูลระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management System : PMS) ของศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  


