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คำนำ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพ่ือรองรับการบริหาร 
จัดการภายในส่วนราชการเอง และระดับบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า 
ของการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการทีส่ำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้เข้าใจรายละเอียดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
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ข 

กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็น 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ เจ้าภาพหลัก 

มิติภายนอก (น้ำหนักร้อยละ 70) 

ประเมินประสิทธิผล 
(ร้อยละ 60) 

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลักของหน่วยงาน 
1.1 Function based 20  

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน : 
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 

1.2 Agenda Based 40  

1.2.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
1.2.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
1.2.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

20 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
ประเมนิคุณภาพ 

(ร้อยละ 10) 
2. ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
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ประเด็น 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

มิติภายใน (น้ำหนักร้อยละ 30) 

ประเมินประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 15) 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน
ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7.5 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
4. ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management System : PMS)  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7.5 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

การพัฒนาองค์การ 
(ร้อยละ 15) 

5. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

7.5 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ 

7.5 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย   
  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที ่ของร ัฐในสังก ัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ  
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว กระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มิควร 
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่ง 
หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ
และเว้นการปฏิบัตินั ้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นเรื ่องร้องเรียน  
ที่มีการดำเนินการตามคู ่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื ่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
  การจัดการเร ื ่องร้องเร ียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การรับเรื่องเข้า 
คัดกรองเรื่อง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน 
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ 
ถึงผู้ร้องเรียน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
และมาตรา 41 
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่กำหนดในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื ้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผล  
การพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือ
อาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
  ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง ความสำเร็จในการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื ่องเข้า  คัดกรองเรื ่อง แจ้งไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ตามมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู ้ร ้องเรียนภายใน 15 วัน  
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึง  
ผู ้ร้องเรียนได้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
และมาตรา 41 
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5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   

6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 

 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2564  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้  

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน  

4 ติดตามความคืบหน้า การดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน  

 
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 2563-30 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริต

และประพฤติมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวง 
สาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 

- หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา 
ลงนามเพ่ือส่งไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามหน้าที่ 
และอำนาจ เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 
 

1  
 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ 
ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ 
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564  
 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 27 มีนาคม 2561  
 
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
 
 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน 
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้  
 
 
 

คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไป
ตามคู่มือ ฯ 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 
มีนาคม 2561  
- เอกสารเรื่องร้องเรียนตาม 
ผู้ร้องเรียนส่งมา และหนังสือ
นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน 
การตามหน้าที่และอำนาจ  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
- หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน  

1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
0.5  

 
 
 
 
 

 
0.5  

 
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติ มิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
 

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 
- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN
รายงานสรุปผลการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1.5 
 
 

 
 
 

0.5  

 

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

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง
ที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวง 
สาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 

- หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา 
ลงนามเพื่อส่งไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามหน้าที่ 
และอำนาจเพื่อพิจารณาดำเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 
 
 

1  
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เปน็ไปตามคู่มือ ฯ 

ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ 
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564  
 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 27 มีนาคม 2561  
 
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริง
หรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่อง
นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน 
กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้  

คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตาม
คู่มือ ฯ 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 
มีนาคม 2561  
- เอกสารเรื่องร้องเรียนตาม 
ผู้ร้องเรียนส่งมา และหนังสือ
นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจ เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
- หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน  

0.5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.25  
 
 
 
 
 

0.25 
 

 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน  
 

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 
- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN
รายงานสรุปผลการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

0.5 
 
 

 
 
 

0.5  



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

6 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

4 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณี 
เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

- หนังสือติดตามความคืบหน้า  
การดำเนินการกรณีเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ ไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

1  
 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน  

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.5  
 

 
 
 

0.5 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Date) 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

2561 2562 2563 
ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม2561 

ระดับ - - 5.0000 

 
 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร ส่วนกลาง 23 หนว่ยงาน  

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นายวินัย  คณาศรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 : ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
   ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย   
  การเรี ่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 
ตามใจสมัครและให้หมายความรวมถึงการซื ้อขายแลกเปลี ่ยน ชดใช้หรือบริการซึ ่งมีการแสดงโดยตรง  
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน  
ที่ได้มาท้ังหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด หมายถึง การให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่
ให้เป็นรางวัลโดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้
สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง 
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และไม่ว่าจะเป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

  การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  หมายถึง  
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การเรี ่ยไร  
การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ทำการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รายงานผลไปยังคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง ความสำเร็จที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรี ่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด  
จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ทำการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที ่ได้ร ับ จัดทำเป็น รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รายงานผลไปยังประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   
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6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณกีารเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้งานระบบ 
MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,912 แห่ง 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
       - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2564 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณ ี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณ ี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณ ี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณกีารเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ในระบบ MSRS 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เพ่ือให้หนว่ยงาน
รายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
       - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 กันยายน 2564 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
5 5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค 
5.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณกีารเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
5.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
5.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

 
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 2563-30 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไร 
และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
(MOPH Solicit Report System : MSRS) 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
ในระบบ MSRS และส่งรายชื่อ

1  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 

 

 

 
 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username)  
และรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้งาน
ระบบ MSRS ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จำนวน 1,912 แห่ง 

ผู้ใช้งาน (username) และรหสัผ่าน 
(password) ระบบ MSRS  
ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพื่อให้หน่วยงาน
รายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
   - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2564 

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN  
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

1  
 

 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS 
เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
 
 
 
 

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN 
ข้อมูลในระบบ MSRS ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ที่รายงาน 
 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหาร และสรุป
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.5  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอประธาน
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

- หนังสือเสนอประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข  
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
- หนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. 
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือ 
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 

 

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

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 1.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 

1  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH 
Solicit Report System : MSRS) 
 
 
 
 
 
1.2 ส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username)  
และรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้
งานระบบ MSRS ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,912 แห่ง 

อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ในระบบ MSRS  
และส่งรายชื่อผู้ใช้งาน (username) 
และรหัสผ่าน (password) ระบบ 
MSRS ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพื่อให้
หน่วยงานรายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
   - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2564 

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN  
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

1 
 

 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS 
เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
 
 

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN 
ข้อมูลในระบบ MSRS ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ที่รายงาน 
 
 
 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหาร และสรุป
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน ์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

0.25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.25  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
เสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
3.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

- หนังสือเสนอประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข  
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
- หนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. 
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือ 
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 

 
0.25 

 
 

 
 
 
 
 
 

0.25 

4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ในระบบ MSRS 
 
 
 
 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เพ่ือให้หน่วยงาน 
รายงานผล 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 สิงหาคม  2564 
     - ปดิระบบMSRS วันที่ 15 กันยายน 2564 
 

หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ในระบบ MSRS 
ภาพหน้าจอ PRINT SCREN  
การเปิดใช้ระบบ MSRS 
- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN  
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0.5 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
5 5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS 

เพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 
5.2 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน  
 
5.3 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน เสนอประธาน
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
5.4 สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

- ภาพหน้าจอ PRINT SCREEN 
ข้อมูลในระบบ MSRS ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ที่รายงาน 
 
 
 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหาร และสรุป
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน ์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
- หนงัสือเสนอประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรม ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข และ
สรุปรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน ์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
- หนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. 
และสรุปรายงานการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน 

0.25  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Date) 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

2561 2562 2563 
ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนกรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ระดับ - - 4.0000 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร ส่วนกลาง 23 หนว่ยงาน  

    จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นายวินัย  คณาศรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน   
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย  :  

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเขา้ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้
ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมิน ได้แก่ (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ดำเนินการ
ประเมินตามปฏิทนิที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  

 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยใช้ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมิน ได้แก่  
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ดำเนินการประเมิน 
ตามปฏิทนิที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด         

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
     กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1.3 จดัการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
จัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้ งแต่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่ง
ข้อมูล เก็บจำนวนทั้งหมด  

3 3.1 เปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทนิทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

4 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

5 ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ ดำเนินการตรวจประเมิน 

 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๑๙ 

 

 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูป้ระสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1.2 ส่งคำสั่งแตง่ต้ังผู้ประสานงาน 
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนัก 
งานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
1.2 หนังสือแจ้งส่งคำสั่ง ฯ  
ให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี 
 
1.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง 
ประกอบด้วย  
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุมชี้แจง 
- รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
- ภาพถ่ายกจิกรรมการประชุมชี้แจง 
 

0.2  
 
 
 
 
 
 

0.2  
 
 
 
 
 

0.6  
 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตร ี 
จัดส่งขอ้มูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากร 
ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ 
หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมา

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

0.3 
 
 
 
 
 
 
 

0.85  
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๒๐ 

 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจำนวน 
ตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล 
นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล  
เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 
 

0.85  
 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITAS 
ตามปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ภายนอกในระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

3.1 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
การเปิดใช้งานระบบ ITAS ตาม
ปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

1  
 
 

1 
 

 

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

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูป้ระสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตัง้ผู้ประสานงานการ

1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 หนังสือแจ้งส่งคำสั่ง ฯ  

1  
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๒๑ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้หน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี 
 
1.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง 
ประกอบด้วย  
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุมชี้แจง 
- รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจง 
 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และสำนักงานรฐัมนตร ี 
จัดส่งขอ้มูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel)  
ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ซึ่งหมายถงึ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่
ผู้อำนวยการ หวัหน้ากลุ่ม / ฝ่ายข้าราชการ 
พนักงานราชการ ทีท่ำงานภายใน
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
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๒๒ 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

 2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล 
นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล  
เก็บจำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

0.25 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITAS 
ตามปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ภายนอกในระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

3.1 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
การเปิดใช้งานระบบ ITAS ตาม
ปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

1 

4 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN)  
การตอบคำถาม ตามแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 
 

1 
 

5 ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจ
ประเมิน ฯ ดำเนินการตรวจประเมิน 

ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN)  
การส่งคำตอบ ตามแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๒๓ 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

ระดับ - - 4.4000 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
 http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
9.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
      ของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช.  

     วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 9.3 จัด เก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
             ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช.  
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์:  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 :  ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด    
      กระทรวงสาธารณสุข 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : รอ้ยละ 10 

4. คำอธิบาย  :  

  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต  
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ที่เป็นการควบคุมภายใน 
ตามแนวทางใหม่ โดยเน้นประสิทธิผล (Effective Internal Control) ซ่ึงการพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริต 
จะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ทำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมการควบคุมภายในใช้งานอยู่ทำหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกัน บูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใด 
ที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที  
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หมายถึง ความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตของหน่วยงาน โดยใช้ เครื่องมือประเมินความเสี่ ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) พิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริตในองค์ประกอบที่ 2 
หลักการที่ 8 ตามมาตรฐาน COSO 2013 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานของสำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งสำนักงาน 
ป.ป.ท. ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
     
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
     กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 1.1 จดัส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ใหก้ับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

2 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๒๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
3 3.1 จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
3.2 แจ้งเวียนคูมื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

4 4.1 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ส่งรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ตามแบบรายงาน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
4.2 จัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.  

5 5.1 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่งรายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบที่ 2 ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่  2 ไปยัง
สำนักงาน ป.ป.ท. 

 

 
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) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

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

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 จดัส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 
1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การทุจรติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 
วางระบบการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข รบัทราบผล
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 
 
 
 
 
 

1 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

2 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามแนวทางทีส่ำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด 

- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 

1 

3 3.1 จดัทำคูม่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
 
 
3.2 แจ้งเวียนคูม่ือประเมินความเสี่ยง
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK-
ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

- หนังสือเสนอจัดทำคูม่ือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD 
RISK-ASSESSMENTS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- คูม่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
Download คูม่ือประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK-
ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
7.2) 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 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 จดัส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

- หนงัสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 
วางระบบการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด 
 
 

1 
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๒๗ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข  
รบัทราบผลวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด 

- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 

1 

3 3.1 จดัทำคูม่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
 
 
3.2 แจ้งเวียนคูม่ือประเมินความเสี่ยง
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK-
ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

- หนังสือเสนอจัดทำคูม่ือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- คูม่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- หนังสือแจ้งเวียนให้ หน่วยงาน
Download คู่มือประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 
 

4 4.1 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ส่งรายงานแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1  
ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด 
4.2 จัดส่งรายงานแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตของหนว่ยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1  
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 

- หนังสือติดตามกำกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 ตามแบบ
รายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
- หนงัสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  
- รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 
ตามแบบรายงานที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด  

1 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

5 5.1 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่งรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ตามแบบรายงาน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบที่ 2 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 

- หนังสือติดตามกำกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบที่ 2 ตามแบบรายงานที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
- หนังสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท. 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 
ตามแบบรายงานที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด  

1 
 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริต ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - - 3.7500 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม 
หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกจิ  
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๒๙ 

 

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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๓๐ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3 :  รอ้ยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 

3. น้ำหนัก : รอ้ยละ 20 

4. คำอธิบาย  :  

  เกณฑ์การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หมายถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญแปลงสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จำแนกเป็น 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ (7) ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเมินผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System) ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมินใน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน 
(เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 
ของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) เป็นไปตามปฏิทินที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA ร้อยละ 92 (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4) 
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA หมายถึง 
หน่ วยงานในสั งกัดสำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่ วนภู มิ ภาค จำนวน 1,854  
หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบคำถามโดยแนบเอกสารหลักฐาน 
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และวาง Link ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางสื่อสารอื่น ของแต่ละข้อ
คำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน 24 ข้อ ในระบบ MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System : MITAS     
 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
           จำนวนหน่วยงานทีผ่่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบ Evidence-Based ผา่นเกณฑร์้อยละ 92 (ใน 1 ปี)  
                                  จำนวนหน่วยงานทั้งหมดทีเ่ข้ารับการประเมนิ ITA (1,854 หน่วยงาน) 
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 72 ร้อยละ 77 ร้อยละ 82 ร้อยละ 87 ร้อยละ 92 

 100 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๓๑ 

 

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) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 36 ร้อยละ 41 ร้อยละ 46 ร้อยละ 51 ร้อยละ 56 

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

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 72 ร้อยละ 77 ร้อยละ 82 ร้อยละ 87 ร้อยละ 92 

 
 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอ้ยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 
92 

- - 5 คะแนน 
(ร้อยละ 90) 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจดัเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล 

 9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
   http://www.stopcorruption.moph.go.th/ และ 
 9.2 ระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 9.3 ระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment System : MITAS โดยผู้ตรวจประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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๓๒ 

 

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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๓๓ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย  :  

ผู้รับบริการ หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับบริการ กิจกรรม โครงการ หรือผลผลิตที่หน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งมอบให้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงานทั้งโดยตรง  
หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นองค์กรด้วย 
  ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม 

 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลาง 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง ระดับความสำเร็จ
ของหน่วยงาน ส่วนกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการตามภารกิจหลักที่หน่วยงานดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือทราบถึงร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการฯ ที่มีต่อหน่วยงาน  
หมายเหตุ :  1) หน่วยงานเป็นผู้สำรวจ โดยให้หน่วยงานประสานผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน    

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และประมวลผล  
      สำรวจรายหน่วยงาน         

 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิงผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา    
    จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้    
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน กระบวนงานหลักตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/ 

โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 
2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่างและวิธีการ 

สุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการวิจัย 
3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดให้โดยอาจปรับข้อคำถาม  

  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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๓๔ 

 

(คะแนนรวมความพึงพอใจที่ได้)  x 100 
         (คะแนนเต็มทั้งหมด) 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
4 - ติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามใหค้รบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด 

  ให้แล้วเสร็จและรวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในรูปแบบไฟล์ข้อมูล   
  อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Excel เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
   research.opdcmoph@gmail.com ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 
      สูตรการคำนวณ :  

 
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 
ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน

กระบวนงานหลักตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/ 
โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปผลการทบทวน และวิเคราะห์
ข้อมูลของหน่วยงาน 

1 

2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง 
และวิธีการสุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ 
และระเบียบวิธีการวิจัย 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
จำนวนผู้รับบริการที่จะดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจ 

2 
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๓๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนา  

  ระบบบรหิารกำหนดใหโ้ดยอาจปรับข้อคำถาม   
  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ   
  บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- แบบสอบถามที่หน่วยงานปรับ 
  ข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจ  
  หลักและใช้สำรวจความพึงพอใจ 
  ของผู้รับบริการ (1 คะแนน) 
- หนังสือบันทึกส่งขอความร่วมมือ  
  ให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ    
  ความพึงพอใจ (1 คะแนน) 

2 

 
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 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน

กระบวนงานหลักตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/ 
โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปผลการทบทวน และวิเคราะห์
ข้อมูลของหน่วยงาน 

1 

2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง 
และวิธีการสุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ 
และระเบียบวิธีการวิจัย 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
จำนวนผู้รับบริการที่จะดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจ 

1 

3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนา  
  ระบบบรหิารกำหนดใหโ้ดยอาจปรับข้อคำถาม   
  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  

 

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ   
  บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- แบบสอบถามที่หน่วยงานปรับ 
  ข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจ  
  หลักและใช้สำรวจความพึงพอใจ 
  ของผู้รับบริการ (1 คะแนน) 

- หนังสือบันทึกส่งขอความร่วมมือ  
  ให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ    
  ความพึงพอใจ (1 คะแนน) 

1 
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๓๖ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 ติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม 

ให้ครบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด 
ให้แล้วเสร็จ และรวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหารในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Excel เท่านั้น ทางไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์ research.opdcmoph@gmail.com 
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

หนังสือบันทึกแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารวิเคราะห์
ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
หน่วยงาน  

  

1 

5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์ 
การให้คะแนนดังนี้ 

คะแนน 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

สูตรการคำนวณ : 
 
. 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ 

1 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ระดับ ............. ............. 4.6504 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ต่อหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

(คะแนนรวมความพึงพอใจที่ได้)  x 100 
         (คะแนนเต็มทั้งหมด) 
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๓๗ 

 

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 



มิ ติ
ภ าย
ใน



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๓๘ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 

3. น้ำหนัก :   ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย  :  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงาน
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่มีแผนการจัดสรรให้ภูมิภาค (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะนำยอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
คำนวณ).เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาล
ตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS.ทีก่องบริหารการคลัง
ยืนยันอย่างเป็นทางการมาเป็นฐานข้อมูลการประเมินผล 
  การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง หรือออกใบสั่งซื้อ/ 
ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 
  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การมีความพร้อม มีการวางแผนการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณและการเบิกจ่ายตามแผน รวมทั้งมีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม แก้ปัญหา เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
รวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณ 
ที่หน่วยงานได้รับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

5.1) รอบ 6 เดือน  
 
 
 
 
 

5.2) รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หนว่ยงานเบิกจ่ายและก่อหนี้ผกูพันในรอบ 6 เดือน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 
                                                                                                                        X 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายทีห่น่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หนว่ยงานเบิกจ่ายและก่อหนี้ผกูพันในรอบ 12 เดือน 
(1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 

                                                                                                                           X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายทีห่น่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๓๙ 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 (ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด) 

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)  

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
46 48 50 52 54 

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

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

92 94 96 98 100 
 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ 
ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ............. ............. ร้อยละ 97.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๔๐ 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
   กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวแอน  อนันตรสุชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๔๑ 

 

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 
 
 
 
 
 
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๔๒ 

 

  

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 
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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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๔๔ 

 

 

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 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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 
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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 
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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 :  
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 
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๕๑ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย  :  

 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูล  
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นงบดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ 
ฅการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน (ค่ าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  หมายถึง  
แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที่เป็นไป  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด 
เนื้อหาประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้ อหรือจ้าง  
(5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง โดยหน่วยงานต้องจัดทำและสรุปผล 
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) 
และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
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๕๒ 

 

  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หมายถึง รายงานที่แสดงถึง
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการ
ใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 - ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ประกอบด้วย 
 - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  -    ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของ
หน่วยงาน หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง  
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของ
หน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Open Data 
Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีของหน่วยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบด้วย 
ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
เหตผุล :  

1. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการจัดทำแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ
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๕๓ 

 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลางมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
และสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี  
 
6. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และได้รับงบประมาณตามท่ีบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
(2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

2 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)   

        (1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
(หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) 
 (1.2) จดัส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ตามขั้นตอนที่ 2   
(1)    ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 

        - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) 
             - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี anti.corrup2563@gmail.com ภายใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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๕๔ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
(2)  จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 

  (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ฯ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการ ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ) 
  (2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
               - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
               - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี anti.corrup2563@gmail.com ภายใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน  

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตนำรายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ ภายในวันที ่4 มกราคม 2564 

(2) ส่งหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้ งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน  

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯพร้อม ขออนุญาตนำรายงานผลตาม 

แผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้ งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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๕๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  พร้อมขออนุญาตนำรายงาน

ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
 (1)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงาน

ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร ่ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕64 

 (2)  ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕64 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน  

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (1)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตนำรายงาน

ผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการ
ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร ่ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 
(2)  ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕64 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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๕๖ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
 (3)  กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่าย

จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ใช้อำนาจตามท่ีได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามระเบียบนี้แล้ว ให้จัดทำและส่งรายงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า 
ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” 

(4) สำเนาเอกสารตามข้อ (3) ถ้ามี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดส่งไปยังสำนักงบประมาณ (สำคัญ) 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (1)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงาน

ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕64 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

๕ หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ตามแบบการวิเคราะห์ผลตามแผน ฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข กำหนด 

         (1.1)  เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายใน
วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕64 

        (1.2)  ส่งผลการวิเคราะห์ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕64  
เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 

(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
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๕๗ 

 

หมายเหตุ : 
     1. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

ทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบหุน่วยงานของรัฐ  
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีไ้ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนนิการดังนี ้
  1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน 
รับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 
anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย  
      1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร  
   1.2.2 แบบสรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจดัจา้งในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
   1.2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทนุ (ค่าครุภัณฑ์ และทีด่ิน สิง่ก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  
(2) เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศที่หน่วยงาน 
หมายเหตุ :  คะแนนการจัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  มีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 1 คะแนน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ดังสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจำนวน 12 เดือน) = 1 คะแนน 
จำนวน 12 เดือน 

หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.01 คะแนน 

2. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 

 ทุกหน่วยงาน ที่มีการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงาน 
เป็นงบลงทนุ) ต้องดำเนินการตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28  
 1. จัดทำและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนด 
แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสบิห้าวันนับแต่วนัที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจา่ย” 
 2. สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวง
สาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com พร้อมกับการนำส่งไปยงัสำนักงบประมาณ 

 
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 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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๕๘ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
๑ (1) หน่วยงานกำหนดผู้รบัผิดชอบหลักในการจัดทำ 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
 - และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  (0.5 คะแนน) 

(1) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก 
ของหน่วยงานในการจัดทำ 
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) เสร็จสิ้น  
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

1  

(2) หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ของหน่วยงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
2563 (0.5 คะแนน) 
(หากดำเนนิการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 
0.025 คะแนน) 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
 

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผน ฯ ที่มีการขออนุญาตนำแผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
เฉพาะงบลงทุน ฯ ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุนฯ Print Screen 

หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล  
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๕๙ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
     1.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฯ (0.5 คะแนน) 
     1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผน ฯ 
(0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
        2.1.1  ขออนุมัติแผน
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ (0.25 คะแนน) 
        2.1.2 เผยแพร่ข้อมูล
แผน ฯ (0.25 คะแนน) 

0.5 

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 
        2.2.1 ขออนุมัติแผน
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ (0.25 คะแนน) 
        2.2.2 เผยแพร่ข้อมลูแผน ฯ 
(0.25 คะแนน) 

0.5 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผน ฯ ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล  
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล  
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  

 
 

 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ 
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขออนุญาต 
นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันที่ 7 มกราคม ๒๕64 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๐ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ 
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขออนุญาต 

นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 

(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print 
Screen หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด  
ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕64 

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 
 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(งบดำเนินงาน) 
     1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ   
ไตรมาส 2 พร้อมเผยแพร่ (0.5 คะแนน) 
     1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.  (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ
จัดซ้ือจัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

      2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ 
เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1 
               2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ฯ พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
              2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.  (0.15 คะแนน) 

0.3 

2.2 รายงานผลตามแผน ฯ  เฉพาะงบลงทุน 
ไตรมาส 2 
         2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ฯ  พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
         2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.3 

2.3 รายงานผลตามแผน ฯ เฉพาะงบดำเนินงาน  
ไตรมาส 2 
        2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ฯ พร้อมเผยแพร่ (0.2 คะแนน) 
       2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.2 คะแนน) 

0.4 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
ที่มีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 

การขอเผยแพร่ข้อมูล  
ภายในวันที่ 6 เมษายน ๒๕64 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕64 
 

 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๑ 

 

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 
๑ (1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการจัดทำ 

 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
 - และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(0.5 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของ
หน่วยงานในการจัดทำ 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
- และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

เสร็จสิ้น  
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

1  

 (2) หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ของหน่วยงาน เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 (0.5 คะแนน) 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด 
หักวันละ 0.025 คะแนน) 

  

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
(ถ้ามี)  
 

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผน ฯ ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะ
งบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล  
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุนฯ Print Screen 

หลักฐานการเผยแพร่และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที1่3 พฤศจิกายน 2563 

1  



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๒ 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ  
(งบดำเนินงาน) 
  1.1 ขออนุมัตแิผนจัดซ้ือจดัจ้างฯ (0.5 คะแนน) 

   1.2 เผยแพร่ขอ้มูลแผนฯ (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน และงบลงทุน  

    2.1 จัดทำแผนปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
            2.1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจดัจ้างฯ  
(0.25 คะแนน) 
               2.1.2 เผยแพร่ขอ้มูลแผนฯ (0.25 
คะแนน) 

0.5 

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
        2.2.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ 
(0.25 คะแนน) 
        2.2.2 เผยแพร่ขอ้มูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.5 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผน ฯ ที่มีการขออนุญาตนำแผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล 
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล  
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
 

 

 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน 
สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขออนุญาต 

นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล  
ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันที่ 7 มกราคม ๒๕64  

1 

 

 
 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๓ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภณัฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ 
ผลตามแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง ข้ึนเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน พร้อมแบบฟอรม์ 
การขอเผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที ่6 
เมษายน ๒๕64  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมดส่งให ้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕64  

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(งบดำเนินงาน) 
     1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อ
จดัจ้างฯ ไตรมาส 2 พร้อมเผยแพร ่ 
(0.5 คะแนน) 
     1.2 ส่งหลกัฐานให้ ศปท. (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหนว่ยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทนุ 

 

     2.1 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัด
จ้างฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส  1 
             2.1.1 เสนอรายงานผลตาม
แผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ 
(0.15 คะแนน) 
            2.1.2 ส่งหลักฐานให ้ศปท. 
(0.15 คะแนน) 

0.3 

    2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบ
ลงทุน ไตรมาส 2 
            2.2.1 เสนอรายงานผลตาม
แผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ 
(0.15 คะแนน) 
            2.2.2 ส่งหลักฐานให ้ศปท. 
(0.15 คะแนน) 

0.3 

    2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบ
ดำเนินงาน ไตรมาส 2 
            2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผน 
จัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ (0.2 
คะแนน) 
           2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. 
(0.2 คะแนน) 

0.4 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ผลตามแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ที่มีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print 
Screen หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด 
ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตกระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕64 

 

 

 

 
 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๔ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทนุ 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บรหิารรับทราบ 
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ที่มีการขออนญุาตนำ 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพรข่้อมูล ภายในวันที่ 6 
กรกฎาคม ๒๕64 (2) หลักฐาน 
ตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ ท้ังหมดส่งใหศู้นย์ปฏิบัตกิาร
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที ่9 กรกฎาคม ๒๕64 

1 

 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทนุ 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บรหิารรับทราบ 
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขออนุญาต  
นำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูล 
ภายในวันที่ 27 กันยายน ๒๕64  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให ้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที ่ 
1 ตุลาคม 2564 (3) และ (4) หลักฐาน 
กรณโีอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงาน 
เป็นงบลงทุน) รายงานตามแบบทีส่ำนัก 
งบประมาณกำหนดไม่เกนิ 15 วัน  
นับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย  
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบตักิาร 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้จัดส่งไปยังสำนักงบประมาณ 

 

 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(งบดำเนินงาน) 
    1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้างฯ ไตรมาส 4 พร้อมเผยแพร ่ 
(0.5 คะแนน) 
    1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทนุ 

 

     2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส  3 
            2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
           2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.  
(0.15 คะแนน) 
 

0.3 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน 
ไตรมาส 4 
        2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจา้งฯ พร้อมเผยแพร ่(0.15 คะแนน) 
        2.2.2 ส่งหลกัฐานให้ ศปท. (0.15 
คะแนน) 

0.3 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบดำเนนิงาน 
ไตรมาส 4 
        2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ (0.2 คะแนน) 
        2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.2 คะแนน) 

0.4 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ที่มีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ภายในวันที่ 27 กันยายน ๒๕64  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕64 

 
 
 
 
 
 

 

5 (1) วิเคราะห์ผลตาม 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน ฯ (ถ้ามี) 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

 

(1.1) สำเนาหนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบ ผลการวิเคราะหต์าม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เฉพาะงบลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อม Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่  
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
 

1 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๖ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.025 คะแนน) 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ  
(งบดำเนินงาน) 
     1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อ
จัดจา้งฯ ปีงบประมาณ 2564 พรอ้มเผยแพร ่
(0.5 คะแนน) 
     1.2  ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.5 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทนุ 
(รวมถึงการแปลงงบเพื่อจัดซื้อจัดจา้งเป็น
งบลงทุน)  

 

     2.1 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2564 
             2.1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตาม
แผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ (0.25 
คะแนน) 
             2.1.2 ส่งหลกัฐานให้ ศปท.  
(0.25 คะแนน) 

0.5 

2.2 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ 
งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
         2.2.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผน
จัดซ้ือจัดจา้งฯ พร้อมเผยแพร ่(0.25 คะแนน) 
         2.2.2 ส่งหลักฐานให ้ศปท.  
(0.25 คะแนน) 

0.5 

 

(1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์  
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 
 

 

 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุ
หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ จึงกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับ
ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 
(ค่าคะแนนการประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) + ค่าคะแนนการจัดส่งแบบ สขร. 1 (เต็ม 1 คะแนน)) x 5 = คะแนนตัวชี้วัดที่ 5 

6 
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๖๗ 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของ
หน่วยงาน 

ระดับ ............. ............. 5 

 
 

 9.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แฟ้มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต    

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
 นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
 นางสาวชนกพร  แสนสุด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
 นางสาวชยาภรณ์  โกสัยพัฒ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 

หนว่ยงาน:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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๖๘ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย  :  

องค์กร / หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่น 
ที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วม 
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด 
จนประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรม 
คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้
  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จ 
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กร
มีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้

 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี  

6. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 (1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  

ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่ง ฯ ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
 

 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๙ 

 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้อง
กับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จาก
โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : กรณจีัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัในการต่อต้านการทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
หมายเหตุ : 
 1)  จัดส่งหลักฐานการดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ ฯ จำนวน 3 ประกาศ ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

3 (1) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก 
“ปัญหาท่ีอยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากทำ” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (1.1)  คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (1.2)  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.3)  ข้อบังคบัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (1.4)  แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
      (1.5)   คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ท่ีมีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

 (2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
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๗๐ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 

 (1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรในสังกัดท่ีทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
(2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

5 (1) เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 4 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
(2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
(4) ดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรม เพิม่เติม เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1 มิติ จาก 3 มิติ ดังต่อไปน้ี 
 (4.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
 (4.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4.3) วิถีวัฒนธรรม 

 
 

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

(ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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๗๑ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 

มีนาคม 2564) 
(1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจดัทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 
4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่ง ฯ ภายหลังจาก
เวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 
 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
(1 คะแนน) 
 

2 
 
 
 
 
 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
ที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้ 
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word 
เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 
4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ 
ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 
0.1 คะแนน 

-  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 คะแนน) 
 
 

 

2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อน 
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน 
 

1) เอกสารหลักฐานประกาศ
เจตนารมณ์ ฯ ได้แก่ 
 1.1) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(0.15 คะแนน) 
     1.2) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต  
(0.15 คะแนน) 
  

1 
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๗๒ 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

หมายเหตุ : 
 1) จัดส่งหลักฐานการดำเนินการประกาศ 
เจตนารมณ์ ฯ จำนวน 3 ประกาศ  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2563  
      2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่ครบถ้วน 
ภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 
คะแนน 

     1.3) ประกาศเจตนารมณ ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน (0.15 คะแนน)  
ระบุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2563 
2) เอกสารหลักฐานประกาศ
เจตนารมณ์ ฯ ที่มีการลงลายมือชื่อ
ของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (0.3 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ ฯ (0.25 คะแนน) 

 

3 (1) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (1.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 
 (1.2) พระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
       (1.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (1.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 
      (1.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการ 
สำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย (0.6 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม ฯ 
(0.4 คะแนน) 

2  
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๗๓ 

 

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

ที่ได ้
1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 

มีนาคม 2564) 
(1) จัดส่งคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ 
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงานท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่ง ฯ ภายหลัง 
จากเวลาท่ีกำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 
 
- คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
(0.5 คะแนน) 

1  

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
ที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(0.5 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อน 
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน 
การทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน 
หมายเหตุ : 
 1)  จัดส่งหลักฐานการดำเนินการ
ประกาศเจตนารมณ์ ฯ จำนวน 3 ประกาศ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่
ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนน
วันละ 0.1 คะแนน 

1) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
ได้แก่ 
 1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ (0.15 คะแนน) 
 1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
ในการต่อต้านการทุจริต (0.15 คะแนน) 
 1.3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการลว่งละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน (0.15 คะแนน) 
ระบุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
2) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
(0.3 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ฯ  
(0.25 คะแนน) 
 
 
 

1 

3 (1) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (1.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559 -2564) คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 
      (1.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2560 
 

1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนดคุณธรรม 
เป้าหมาย (0.3 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม ฯ  
(0.2 คะแนน) 

1 
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๗๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

  (1.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 
 (1.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่มีหลักการ
สำคัญ คือ “เกรงใจ นำ้ใจ ใคร่ครวญ สว่นรวม” 

  

 (2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลสำเร็จ
ของการดำเนนิกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
และ / หรือภาพการจัดกิจกรรม ฯ ตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ โดยมีสูตรการคำนวณ 
และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
สูตรการคำนวณ : 
 

                                                  
                                   X 100 
 
 

 

  เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 4 8 12 16 20 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการ ฯ ให้จัดส่งหนังสืออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติการ ฯ และแผนปฏิบัติ
การ ฯ ที่มีการปรับรายละเอียดแล้วให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็ก 
ทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

 

 (3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่  
15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ ภายหลัง 
เวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (0.3 
คะแนน) 

 

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ที่ดำเนินการ

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทั้งหมด 
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๗๖ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)   

 

(1) จดักิจกรรมยกย่อง เชิดชูบุคลากร  
ในสังกัดที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

1) หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลดีเด่น (0.15 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการคัดเลือก ฯ หรือ
ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) ที่แสดง
ถึงการคัดเลือก กรณีคัดเลือกด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (0.1 คะแนน) 
3) หนังสือแจ้งเวียนผลการคัดเลือก
บุคคลดีเด่น (0.15 คะแนน) 
4) ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่องเชิดชู ฯ 
(0.1 คะแนน) 

1 

 

(2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1) สรุปผลการถอดบทเรียนว่าหน่วยงาน
ได้อะไรจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ (0.3 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมถอดบทเรียนจาก
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(0.1 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen)  
การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ ฯ  
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (0.1 คะแนน) 

 

5 (1) เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม 
(MOPH Moral Market) ปี 4 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

- ภาพถ่ายการเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ ฯ 
(0.3 คะแนน) 

1  

 (2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลสำเร็จของ 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

 

 

- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ และ / 
หรือภาพการจดักิจกรรม ฯ ตามแผนปฏิบัติการ 
ฯ โดยมีสูตรการคำนวณ และเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้
สูตรการคำนวณ : 
 

 

จำนวนกจิกรรม /  
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทีด่ำเนินการ 

จำนวนกิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 
X100 
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๗๗ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 12 24 36 48 60 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการ ฯ ให้จัดส่งหนังสืออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติการ ฯ และแผนปฏิบัติ
การ ฯ ที่มีการปรับรายละเอียดแล้วให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

 

 (3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ 
ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 
0.1 คะแนน 

- แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (0.3 คะแนน) 

 

 (4) ดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย และกิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย  
1 มิติ จาก 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
 (4.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 

 (4.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (4.3) วิถีวัฒนธรรม 

- หนังสือแจ้งเวียนประเด็นคุณธรรม
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(0.2 คะแนน) 
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๗๘ 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ระดับ ............. ............. 4.8500 

 
 

 9.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
กลุม่งานบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

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

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 

 นางจริยา  บัวศรี   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
 หน่วยงาน:     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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