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1. ตัวช้ีวัดที่ 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 
โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่าน
กระบวนการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
อย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด และมีการนำผลการประเมิน 
ไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับ 
และติดตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
จำนวน 22 หน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : 
PMS) หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) โดยดำเนินการ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี  
 
6. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิงผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ต้นรอบการประเมิน 

- หน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
  และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด    
  ความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเก่ียวกับ  
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
  พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง)  
  ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 

2 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบ 
  ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายเพ่ือให้ 
  ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนาม 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นลายลักษณ์อักษร 
  รว่มกันทั้งสองฝ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จ 
  ของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวัง  
  มาลงนามรับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดย       
     รอบแรก  (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2563    
     รอบสอง  (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 
หมายเหตุ 
  1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของงาน เป็นการตกลงดำเนินการทั้งปี
ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว  
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563   
  2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 
0.1 คะแนน 

3 ระหว่างรอบการประเมิน 
- หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตาม  
  ตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการ  
  ให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองรอบ 
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือ 
  นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ทั้งสองรอบ 

 

 

 

 

 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๔๓ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
4 สิ้นรอบการประเมิน 

- หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ  
  รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
  ถึง 31 มีนาคม 2564) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน   
  2564) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน 
  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
  ในภาพรวม ของหน่วยงาน ทั้ง 2 รอบการประเมิน 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  
ทั้ง 2 รอบการประเมิน 
 สูตรการคำนวณ : 

 
 
 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัตจิริงในแต่ละรอบการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท่ีลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน X 100 
จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท้ังหมด 

 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดบั 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 - หน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อแสดง  

  ให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
  และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน   
  และระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จ 
  ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงาน  
  ที่ตั้งไว้ 
 

- แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  ที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำ 
  และมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
  และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับ   
  หน่วยงานและระดับบุคคล  
  เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จ  
  ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
  ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ (0.5 คะแนน) 

1 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 - หนว่ยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐาน    

  การบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ   
  ข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
  ของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน   
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร 
  ส่วนกลาง) ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบ  
  โดยทั่วกัน (เอกสารแนบ 5 ตามภาคผนวก) 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า   
  มีการสื่อสารให้ข้าราชการ 
  และพนักงานราชการในหนว่ยงาน   
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
  มาตรฐานฯ เช่น รายงานการประชุม,   
  บันทึกแจ้งภายในหน่วยงาน  
  (0.5 คะแนน) 

 

๒ - หนว่ยงานมกีารถ่ายทอดตวัชีว้ัดจากหนว่ยงาน   
  ถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบ  
  ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับ   
  บัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย  
  เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบ 
  ต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้ 
  มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นลาย 
  ลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ให้แล้วเสร็จ   
  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน  
  นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของ 
  งานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติ 
  ราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนาม 
  และลงวันที่รับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ  
  โดยรอบแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31   
  มีนาคม 2564) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30  
  ธันวาคม 2563 (0.25 คะแนน) 
  รอบสอง (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน   
  2564) ให้แล้วเสร็จ ภายในวนัที่ 30 มิถุนายน    
  2564 (0.25 คะแนน) 
 
 
 
 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น  
  ว่าบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม   
  ในการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด  
  รายบุคคลรวมทั้งมีความเห็นชอบ 
  ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 
  ผู้ใต้บังคับบัญชา (เอกสารแนบ  
  1-3 ตามภาคผนวก) (0.5 คะแนน) 
 
 
 
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
  ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมินกำหนด   
  ข้อตกลงร่วมกันโดยเป็นลายลักษณ์  
  อักษรในทุกระดับ ดังนี้ 
  (1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  (2) แบบประเมินพฤติกรรมการ  
       ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
  (3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน   
      ของพนักงานราชการทั่วไป 
      (เอกสารแนบ 4 ตามภาคผนวก)  
      (0.5 คะแนน) 
รอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 
(0.25 คะแนน) 
รอบสอง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 
(0.25 คะแนน) 

๒ 
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๔๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 หมายเหตุ 

1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของงานเป็นการตกลงดำเนินการ
ทั้งปี ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรอง
การปฏิบัติราช การร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธนัวาคม 2563   
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ 
หลังจากวันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 
คะแนน 

  

๓ - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้า  
  ผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จ 
  ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับ 
  ตามข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ ให้มีการ 
  ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น   
  ว่าได้มีการติดตามความก้าวหน้า 
  ผลการดำเนินงานและประเมินผล 
  สำเร็จของตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
  ในแต่ละระดับ เช่น รายงาน 
  การประชุมหน่วยงาประจำเดือนฯ  
  (0.5 คะแนน) 

1 
 

 - ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษา  
  แนะนำเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือ 
  นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม 
  การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น 
  ว่าไดม้ีการปรึกษาแนะนำเพ่ือการ 
  ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ 
  ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม   
  การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
  เช่น รายงานการประชุม (0.5 คะแนน) 

 

4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด  
  ผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ  
  รายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  
  2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และนำผล 
  การประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา 
  ปรับเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น  
  ว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติ 
  ราชการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม 
  ข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ 
  รายบุคคลและนำผลการประเมิน 
  มาใช้ประกอบการพิจารณา 
  เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1   
  ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม   
  2564) (0.5 คะแนน) 
 

1 
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๔๖ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน   

  รว่มกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน 
  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
  เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
  ในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 

- แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
  รายบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุป 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
- แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล   
  (ส่วนที่ 4) ในแบบประเมินผล 
  การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   
  ทั่วไป (เอกสารแนบ 4 ตามภาคผนวก)   
  หรือแผนพัฒนารายบุคคลของ 
  หน่วยงาน (0.5 คะแนน) 

 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหนว่ยงาน 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

หมายเหตุ  
จำนวนขา้ราชการและพนกังานราชการตามปฏิบัติจริง 
ในรอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม  2563  ถึงวันที ่31 
มีนาคม  2564) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1  

คะแนน 
ร้อยละ 

92 
ร้อยละ 

94 
ร้อยละ 

96 
ร้อยละ 

98 
ร้อยละ 
100 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ   
  ราชการ (ส่วนที่ 4)   
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  ของพนักงานราชการทั่วไป  
  (ส่วนที่5) (เอกสารแนบ 4  
  ตามภาคผนวก)  หรือรายงาน 
  ติดตามระบบประเมินผลการปฏิบัติ   
  ราชการของหน่วยงาน 

1 

 

 

7.1) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดบั 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 - หน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อแสดง  

  ให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
  และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน   
  และระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จ 
  ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงาน  
  ที่ตั้งไว้ 
 

- แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  ที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำ 
  และมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
  และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับ   
  หน่วยงานและระดับบุคคล  
  เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จ  
  ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
  ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ (0.5 คะแนน) 

1 
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๔๗ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 - หนว่ยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐาน    

  การบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ   
  ข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
  ของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน   
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร 
  ส่วนกลาง) ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบ  
  โดยทั่วกัน (เอกสารแนบ 5 ตามภาคผนวก) 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า   
  มีการสื่อสารให้ข้าราชการ 
  และพนักงานราชการในหนว่ยงาน   
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
  มาตรฐานฯ เช่น รายงานการประชุม,   
  บันทึกแจ้งภายในหน่วยงาน  
  (0.5 คะแนน) 

 

2 - หนว่ยงานมกีารถ่ายทอดตวัชีว้ัดจากหนว่ยงาน   
  ถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบ  
  ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับ   
  บัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย  
  เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบ 
  ต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้ 
  มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นลาย 
  ลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ให้แล้วเสร็จ   
  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน  
  นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของ 
  งานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติ 
  ราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวังมาลงนาม 
  และลงวันที่รับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ  
  โดยรอบแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31   
  มีนาคม 2564) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30  
  ธันวาคม 2563 (0.25 คะแนน) 
  รอบสอง (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน   
  2564) ให้แล้วเสร็จ ภายในวนัที่ 30 มิถุนายน    
  2564 (0.25 คะแนน) 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น  
  ว่าบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม   
  ในการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด  
  รายบุคคลรวมทั้งมีความเห็นชอบ 
  ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 
  ผู้ใต้บังคับบัญชา (เอกสารแนบ  
  1-3 ตามภาคผนวก) 

 

 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
  ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมินกำหนด   
  ข้อตกลงร่วมกันโดยเป็นลายลักษณ์  
  อักษรในทุกระดับ ดังนี้ 
  (1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  (2) แบบประเมินพฤติกรรมการ  
       ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
  (3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน   
      ของพนักงานราชการทั่วไป 
      (เอกสารแนบ 4 ตามภาคผนวก)  
      (0.5 คะแนน) 
รอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 
(0.25 คะแนน) 
รอบสอง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 
(0.25 คะแนน) 
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๔๘ 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 หมายเหตุ 

1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของงานเป็นการตกลงดำเนินการ
ทั้งปี ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรอง
การปฏิบัติราช การร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธนัวาคม 2563   
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ 
หลังจากวันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 
คะแนน 

  

๓ - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้า  
  ผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จ 
  ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับ 
  ตามข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ ให้มีการ 
  ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น   
  ว่าได้มีการติดตามความก้าวหน้า 
  ผลการดำเนินงานและประเมินผล 
  สำเร็จของตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
  ในแต่ละระดับ เช่น รายงาน 
  การประชุมหน่วยงาประจำเดือนฯ  
  (0.5 คะแนน) 

1 
 

 - ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษา  
  แนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือ 
  นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม 
  การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น 
  ว่าไดม้ีการปรึกษาแนะนำเพ่ือการ 
  ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ 
  ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม   
  การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
  เช่น รายงานการประชุม (0.5 คะแนน) 

 

4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด  
  ผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ  
  รายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
- ในรอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563   
  ถึง 31 มีนาคม 2564) และนำผลการประเมิน    
  ไปใช้ประกอบการพิจารณาปรบัเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น  
  ว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติ 
  ราชการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม 
  ข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ 
  รายบุคคลและนำผลการประเมิน 
  มาใช้ประกอบการพิจารณา 
  เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  รอบแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง   
  31 มีนาคม 2564) (0.5 คะแนน) 

1 

 

 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๔๙ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน   

  ร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน 
  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
  เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
  ในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 

- แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
  รายบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุป 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
- แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล   
  (ส่วนที่ 4) ในแบบประเมินผล 
  การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   
  ทั่วไป (เอกสารแนบ 4 ตามภาคผนวก)   
  หรือแผนพัฒนารายบุคคลของ 
  หน่วยงาน (0.25 คะแนน) 

 

 - ในรอบสอง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 
ถึง 30 กันยายน 2564) และนำผลการประเมิน 
ไปใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ 
ค่าตอบแทน 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น   
  ว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติ 
  ราชการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม 
  ข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ 
  รายบุคคลและนำผลการประเมิน 
  มาใช้ประกอบการพิจารณา 
  เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  รอบสอง (1 ตุลาคม 2563 ถึง  
  31 มีนาคม 2564) (0.25 คะแนน) 

 

 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน  
  ร่วมกันทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน 
  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
  เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
  ในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
 

- แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
  รายบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุป 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
- แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล   
  (ส่วนที่ 4) ในแบบประเมินผล 
  การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   
  ทั่วไป (เอกสารแนบ 4 ตามภาคผนวก)   
  หรือแผนพัฒนารายบุคคลของ  
  หน่วยงาน (0.25 คะแนน) 

 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหนว่ยงาน 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

หมายเหตุ  
จำนวนขา้ราชการและพนกังานราชการตามปฏิบัติจริงในรอบ 
6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม  2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2564) 

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 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ   
  ราชการ (ส่วนที่ 4)   
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  ของพนักงานราชการทั่วไป  
  (ส่วนที่ 5) (เอกสารแนบ 4  
  ตามภาคผนวก) หรือรายงาน 
  ติดตามระบบประเมินผลการปฏิบัติ   
  ราชการของหน่วยงาน 

1 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๕๐ 

 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 รอบสอง 

หมายเหตุ  
จำนวนขา้ราชการและพนกังานราชการตามปฏิบัติจริงในรอบ 
12 เดือน (วันที ่1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2564) 
 

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 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ   
  ราชการ (ส่วนที่ 4)   
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ของพนักงานราชการทั่วไป  
  (ส่วนที่ 5) (เอกสารแนบ 4  
  ตามภาคผนวก) หรือรายงานตดิตาม   
  ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
  ของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 

 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Management 
System : PMS) ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ ............. ............. 5 

 
 

9.  แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
กลุม่งานบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
      นายธงชัย  กีรติหัตถยากร   หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-1230 
      หนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 นางสาวนภเกตต์ ขันศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
 หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 


