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คำนำ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้เข้าใจรายละเอียดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง                   หน้า 

คำนำ            ก 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ         ข 

ตัวชี้วัด 1   ตัวชีว้ัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลักของหน่วยงาน  
   1.1 ระดับความสำเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก / 

   แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)  
   1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  1 
            กระทรวงสาธารณสุข กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
     1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ   8 

                               ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้ 
            หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ 
   เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  

           1.2.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 20                     

           1.2.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  22 
                    ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

         1.2.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  28 
                    ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ตัวชี้วัด 2 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลาง  31 
 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 36    
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 4  ระดบัความสำเร็จการบรหิารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System PMS) 39     
 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด 5  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 50 

ตัวชี้วัด 6  ระดบัความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ    73 
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1. ตัวช้ีวัดที่  1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่การรับเรื่องเข้า  

คัดกรองเรื่อง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน  
15 วันทำการ กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่ากระทำการ แสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระทำการอันเป็นความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจ
ในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมาย 
จะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สิน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็น
เรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง
ชั่วคราว และผู้ปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561  หมายถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
ซ่ึงกำหนดว่า ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผล 
การพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณา ดำเนินการทางวินัย
หรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
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  ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง ระดับ
ความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื่องเข้า คัดกรองเรื่อง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียน 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   

6. เกณฑ์การให้คะแนน :   
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา 

จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ     
 - ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 11000 / ทางไปรษณีย์  
 - ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา แล้วส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตามหน้าที่และอำนาจ 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทำการ กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน-30 กันยายน 2565) 
ติดตามความคืบหน้า การดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
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7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564– 31 มีนาคม 2565) 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  
เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จากช่องทางที่กำหนด คือ     
- ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. 
กระทรวงสาธารณสุข / ทางไปรษณีย์  
- ช่องทางที ่2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
ไอคอน ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 

- หนังสือร้องเรียน / เอกสาร 
การร้องเรียน ที่จัดพิมพ์ (Print)  
จากเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
ไอคอน ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต  
และลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1  

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน  
เป็นไปตามคู่มือฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ 
รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตน 
จริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น 
ส่งเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
แล้วส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตามหน้าที่และอำนาจ 

 
 

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ 
รับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2561 
- หนังสือร้องเรียน / เอกสารการร้องเรียน 
ที่จัดพิมพ์ (Print) จากเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
ไอคอนร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 
และตรวจสอบว่าผู้ร้องเรียนมีตัวตน 

 
 

0.5  
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 

0.2 



๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 
วันทำการ กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ 
นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ
ติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

จริงหรือไม่ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือลงนามในหนังสือส่งเรื่อง 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่และ
อำนาจ 
- หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 
15 วันทำการ 

 
 
 

0.3 
 
 
 
 

0.5 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเผยแพรร่ายงานสรุปผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

1.5  
 
 
 
 

0.5 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 



๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  
เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จากช่องทางที่กำหนด คือ     
- ช่องทางท่ี 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. 
กระทรวงสาธารณสุข / ทางไปรษณีย์  
- ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
ไอคอน ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 

- หนังสือร้องเรียน / เอกสาร 
การร้องเรียน ที่จัดพิมพ์ (Print)  
จากเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
ไอคอน ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต  
และลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1 

2 2.1 คัดกรองเรื่องร้องเรียน  
เป็นไปตามคู่มือฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ 
รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 27 มีนาคม 2561 
2.2 คัดกรองผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตน 
จริงหรือไม่ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น 
ส่งเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
แล้วส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตามหน้าที่และอำนาจ 

 
 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ 
รับขอ้ร้องเรียน เรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
- หนังสือร้องเรียน / เอกสารการร้องเรียน 
ที่จัดพิมพ์ (Print) จากเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
ไอคอน ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 
และตรวจสอบว่าผู้ร้องเรียนมีตัวตน
จริงหรือไม ่แล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือลงนาม 
ในหนังสือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตามหน้าที่และอำนาจ 

 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.15 



๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 2.3 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน
ทำการ กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ นามสกุล 
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ 
ถึงผู้ร้องเรียนได้ 

- หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 
15 วันทำการ 

0.25 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 ประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.6  
 
 
 
 

0.4  

4 ติดตามความคืบหน้า การดำเนินการ 
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- หนังสือติดตามความคืบหน้า  
การดำเนินการกรณีข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

1  

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 

0.6  
 
 
 
 



๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

  - ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเผยแพรร่ายงานสรุปผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.4 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

ระดับ - ระดับ 5 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
 9.1 เอกสารการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
  และผ่านทางไปรษณีย์ 
 9.2 หนังสือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และหนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 

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

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวพศวีร์  วัชรบุตร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที่  1.1.2  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม       
  ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 
การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 

ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตร ง 
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน  
ที่ได้มาท้ังหมด หรือบางส่วน ไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล
โดยเสน่หา หรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคล
ทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจน
การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่า 
จะเป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
  การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมายถึง 
การที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ได้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
พลเรือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report 
System : MSRS) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากระบบเพ่ือวิเคราะห์ รายงานเป็นเอกสารรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  ในภาพรวมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอต่อประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ความเห็นและลงนาม เพ่ือส่งต่อไปยังสำนักงาน ก.พ. 
  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ความสำเร็จ  
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอต่อประธานกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นและลงนาม เพ่ือส่งต่อไปยังสำนักงาน ก.พ. 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   
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6. เกณฑ์การให้คะแนน :   
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรื อประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผลฯ 
- เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
- ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 2565 

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหารและจัดส่งสำนักงาน ก.พ. ตามลำดับ ดังนี้ 
 3.2.1 เสนอรายงานฯ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ และลงนามในหนังสือ 
ถึงประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ ก.พ. 
 3.2.2 เสนอรายงานฯ ให้ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรับทราบและลงนามในรายงานฯ 
 3.2.3 จัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงาน ก.พ. 
3.3  นำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report System : MSRS) 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน เพ่ือให้หน่วยงาน
รายงานผลฯ 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 สิงหาคม 2565 
 - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 กันยายน 2565 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

5 5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ  
หรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
5.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหารและจัดส่งสำนักงาน ก.พ. ตามลำดับ ดังนี้ 
 5.2.1 เสนอรายงานฯ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ และลงนามในหนังสือ 
ถึงประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ ก.พ. 
 5.2.2 เสนอรายงานฯ ให้ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรับทราบและลงนามในรายงานฯ 
 5.2.3 จัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงาน ก.พ. 
5.3  นำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  

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

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ
รายงานการเรี่ยไรและการให้ 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด  

1  



๑๑ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
(MOPH Solicit Report System : 
MSRS) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไร 
และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด (MOPH Solicit Report 
System : MSRS) 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผลฯ 
- เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 
- ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 
2565 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

1  

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ 
MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
3.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสนอ
ผู้บริหารและจัดส่งสำนักงาน ก.พ. 
ตามลำดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
ข้อมูลการรายงานในระบบ MSRS  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 3.2.1 เสนอรายงานฯ  
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในหนังสือถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และเลขาธิการ ก.พ. 
 3.2.2 เสนอรายงานฯ  
ให้ประธานกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับทราบและลงนามในรายงานฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.3 จัดส่งรายงานฯ  
ให้สำนักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ถึง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือส่งรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 

0.6 
 
 
 
 
 

0.6 
 
 
 
 
 
 

0.6 
 
 

 
 
 
 
 

0.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

3.3 นำรายงานผลการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเผยแพรร่ายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

0.3 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 
6 เดือน ในระบบรายงานการเรี่ยไรและ
การใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใด (MOPH Solicit Report System : 
MSRS) 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค รายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใด (MOPH 
Solicit Report System : MSRS) 

1  



๑๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

2 เปิดระบบ MSRS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพ่ือให้
หน่วยงานรายงานผลฯ 
- เปิดระบบ MSRS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 
- ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 มีนาคม 
2565 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

 1  

3 3.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ 
MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลางและราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
3.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
เสนอผู้บริหารและจัดส่งสำนักงาน ก.พ. 
ตามลำดับ ดังนี้ 
 3.2.1 เสนอรายงานฯ  
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในหนังสือถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และเลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
ข้อมูลการรายงานในระบบ MSRS  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน 
 
 
 

0.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

  
 
 
 
3.2.2 เสนอรายงานฯ ให้ประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในรายงานฯ 
 3.2.3 จัดส่งรายงานฯ ให้
สำนักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
3.3 นำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือส่งรายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเผยแพรร่ายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

4 4.1 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ในระบบ
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH 
Solicit Report System : MSRS) 
 
4.2 เปิดระบบ MSRS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 
เดือน เพ่ือให้หน่วยงานรายงานผลฯ 
 - เปิดระบบ MSRS วันที่ 16 
สิงหาคม 2565 
 - ปิดระบบ MSRS วันที่ 15 
กันยายน 2565 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค รายงานผล 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน ในระบบรายงานการ
เรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Solicit 
Report System : MSRS) 
- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
การเปิดใช้ระบบ MSRS 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ประมวลข้อมูลออกจากระบบ 
MSRS เพ่ือจัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
ข้อมูลการรายงานในระบบ MSRS  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

5.2 จัดทำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
เสนอผู้บริหาร และจัดส่งสำนักงาน ก.พ. 
ตามลำดับ ดังนี้ 
 5.2.1 เสนอรายงานฯ  
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในหนังสือถึงประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และเลขาธิการ ก.พ  
 
 5.2.2 เสนอรายงานฯ ให้ประธาน
กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 
และลงนามในรายงานฯ 
 
 
 
 
 5.2.3 จัดส่งรายงานฯ  
ให้สำนักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน 
 
 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือเสนอรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ถึง
ประธานกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หนังสือส่งรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 12 เดือน ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
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๑๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

5.3 นำรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen)  
การเผยแพรร่ายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.1 

 

 

 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ - ระดับ 4 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
 9.1 ข้อมูลการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
  และกรณกีารให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน 
  ในระบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด (MOPH Solicit Report 
  System : MSRS) 
 9.2 หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
  และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้า ราชการ 
  พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เอกสารรายงานฯ และหนังสือเสนอรายงานฯ ต่อผู้บริหาร 
  และจัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงาน ก.พ. 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

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

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวพศวีร์  วัชรบุตร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



๒๐ 
 

 

1. ตัวช้ีวัดที่  1.2.1  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

2. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 20 

4. คำอธิบาย : 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
หมายถึง การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 โดยใช้ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมินของสำนักงาน 
ป.ป.ช. 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) ประเมินในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) 
ดำเนินการประเมินตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA หมายถึง 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 
10 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 หน่วยงาน องค์การมหาชน 
จำนวน 2 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใช้ตัวชี้วัดเครื่องมือการประเมิน และปฏิทิน
การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 17 หน่วยงาน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
         

5. สูตรการคำนวณ :  

 

 

 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :   

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 
จำนวนหนว่ยงานทั้งหมดที่เข้ารบัการประเมิน ITA (17 หน่วยงาน) 

จำนวนหนว่ยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 85 ขึ้นไป 



๒๑ 
 

 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 36 ร้อยละ 41 ร้อยละ 46 ร้อยละ 51 ร้อยละ 56 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565) 
ค่าคะแนนที่ได ้

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

 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

รอ้ยละ - - ร้อยละ 
100 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
 9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
  http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
 9.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
  ของหน่วยงานภาครัฐ (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 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด      
  กระทรวงสาธารณสุข 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต  
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน โดยเน้นประสิทธิผล (Effective 
Internal Control) การพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริตจะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ทำให้มั่นใจว่า
มาตรการการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่นั้นใช้ได้จริง ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ บูรณาการตั้งแต่ต้น
จนจบ หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Enhancement)  
ให้กับองค์กร เป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงาน
ของสำนักงาน ป.ป.ท.  
 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
ความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) พิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริตในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 จัดทำรายงานแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานของสำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในภาพรวม 
ของกระทรวงสาธารณสุข  

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   

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

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 2.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน ตามแนวทาง 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

2.2 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ตามแบบรายงานแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  
pankung08@gmail.com 

3 3.1 จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวงสาธารณสุขไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
3.2 นำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  
รอบที่ 1 จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวงสาธารณสุข  ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

4 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้า 
การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบที่ 2 ตามแบบรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com 

5 5.1 จัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
5.2 นำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  

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

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

2 2.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
2.2 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงาน 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ตามแบบรายงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

2.1 หนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดำเนินการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
2.2 หนังสือติดตามกำกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่ง
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ตามแบบรายงาน
ทีส่ำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

0.5 
 
 
 
 

0.5 
 

3 3.1 จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
3.2 นำรายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 
จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 

- หนังสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  
- รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบท่ี 1 ตามแบบรายงานที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
- Print Screen หน้าจอ 
- URL รายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.5 
1.5 

 
 
 
 

0.5 
0.5 
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7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

2 2.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
 
2.2 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงาน 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 ตามแบบรายงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

2.1 หนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดำเนินการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด 
2.2 หนังสือติดตามกำกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่ง
รายงาน 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 ตามแบบ
รายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 

3 3.1 จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข  
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
 

- หนังสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  
- รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบที่ 1 ตามแบบรายงานที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
 

0.25 
0.25 

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

3.2 นำรายงานแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 จำนวน 17 
หน่วยงาน ในภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- Print Screen หน้าจอ 
- URL รายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.25 
0.25 

 

4 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงานผล 
หรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 ตามแบบรายงาน
ผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

หนังสือติดตามกำกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ให้จัดส่งรายงานผล 
หรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 ตามแบบ
รายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

1  
 

5 5.1 จัดส่งรายงานผล 
หรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 จำนวน  
17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
5.2 นำรายงานผลหรือความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที ่2 
จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- หนังสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  
- รายงานผลหรือความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 
ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด 
- Print Screen หน้าจอ 
- URL รายงานผล 
หรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.25 
0.25 

 
 
 
 
 

0.25 
0.25 
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตของหนว่ยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - ระดับ 5 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข    
    http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย  
    ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    สาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ  

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

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



๒๘ 
 

 

1. ตัวช้ีวัดที่  1.2.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  
  การประเมิน ITA 

2. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 
  เกณฑ์การประเมิน  ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หมายถึง  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) เป็นไปภายใต้ 
แนวคิดยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใส (More open, more transparent) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ 
จากเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ ในทุกมิติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัด 
ที่สำคัญแปลงสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data integrity 
and Transparency Assessment : MOIT) ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ประเมินผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System) ทุกไตรมาส ตามที่ปฏิทินกำหนด จำแนกเป็น 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัด 
การเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(7) ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 
 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA หมายถึง 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,854 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
และโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส 
ตามปฏิทินกำหนด เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในแต่ละไตรมาสดังนี้ (1) ไตรมาสที่ 1 หน่วยต้องผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (2) ไตรมาสที่ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 56 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด ร้อยละ 82) (3) ไตรมาสที่ 3 ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 71 (ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามตัวชี้วัดร้อยละ 87) และ (4) ไตรมาสที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 86 (ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด ร้อยละ 92) 
          
 
 



๒๙ 
 

 

5. สูตรการคำนวณ :  

 

 

 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :   

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  

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

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 36 ร้อยละ 41 ร้อยละ 46 ร้อยละ 51 ร้อยละ 56 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565) 
ค่าคะแนนที่ได ้

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

 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ - ร้อยละ 94.38 
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90) 

ร้อยละ 84.14 
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 92)  

 100 
จำนวนหนว่ยงานทั้งหมดที่เข้ารบัการประเมิน ITA (1,854 หนว่ยงาน) 

จำนวนหนว่ยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (1 ปี) 



๓๐ 
 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
 9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
 http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
 9.2 ระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  ระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment System : MITAS โดยผู้ตรวจประเมิน
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

     ผู้จัดเก็บขอ้มูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที่  2   ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการหน่ วยงานส่วนกลาง 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 

ผู้รับบริการ หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่ ได้รับบริการ กิจกรรม โครงการ หรือผลผลิตที่หน่วยงาน 
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งมอบให้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงานทั้งโดยตรง  
หรือผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นองค์กรด้วย 
 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

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

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายถึง ระดับความสำเร็จ  
ของหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการตามภารกิจหลักที่หน่วยงานดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือทราบถึงร้อยละความพึงพอใจ  
ของผู้รับบริการฯ ที่มีต่อหน่วยงาน  
หมายเหตุ :  1) หน่วยงานเป็นผู้สำรวจ โดยให้หน่วยงานประสานผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน 

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และประมวลผล  
    สำรวจรายหน่วยงาน         

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   

6. เกณฑ์การให้คะแนน :   
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิงผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ    

    พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้    
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน กระบวนงานหลักตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/
โครงการ หรือผลผลิตในภาพรวมที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 

2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่างและวิธีการ 
สุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการวิจัย 

3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดให้โดยอาจปรับข้อคำถาม 
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

4 - ติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด 
- รวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จาก
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(คะแนนรวมความพึงพอใจที่ได้)  x 100 
         (คะแนนเต็มทั้งหมด) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

โปรแกรม Excel เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research.opdcmoph@gmail.com 
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 

5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ 
การให้คะแนนดังนี้ 

คะแนน 

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

 

สูตรการคำนวณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 

 

..  

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  

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

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลัก 
ของหน่วยงานกระบวนงานหลัก 
ตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/โครงการ 
หรือผลผลิตในภาพรวมที่ส่งมอบ 
ให้ผู้รับบริการ 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปผลการทบทวน และวิเคราะห์
ข้อมูลของหน่วยงาน  

1 

2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง
และวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใชห้ลักเกณฑ์ 
และระเบียบวิธีการวิจัย 

- รายงานการวิเคราะห์หรือรายงาน 
การประชุม หรือรายงานสรุปข้อมูล
ผู้รับบริการของหน่วยงาน จำนวน 
ผู้รับบริการที่จะดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจ  
 

2 

mailto:ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์%20research.opdcmoph@gmail.com
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

3 - พิจารณาแบบสอบถามกลาง 
ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดให้
โดยอาจปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการตามภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน  

- แบบสอบถามที่หน่วยงาน 
ปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับ 
ภารกิจหลักและใช้สำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ (1 คะแนน) 
- หนังสือบันทึกข้อความขอความ
ร่วมมือให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ 
ความพึงพอใจหรือเอกสารที่แสดงให้
เห็นว่าได้มีการดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจ (1 คะแนน) 

2 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน กระบวนงานหลัก
ตามพันธกิจ / บริการ / กิจกรรม / 
โครงการ หรือผลผลิตในภาพรวม 
ที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปผลการทบทวน และวิเคราะห์
ข้อมูลของหน่วยงาน 

1 

2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง
และวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ 
และระเบียบวิธีการวิจัย 

รายงานการวิเคราะห์หรือรายงาน 
การประชุม หรือรายงานสรุปข้อมูล
ผู้รับบริการของหน่วยงาน จำนวน
ผู้รับบริการที่จะดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจ 
 
 
 

1 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

3 - พิจารณาแบบสอบถามกลาง 
ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด 
ให้โดยอาจปรับข้อคำถามให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลักของหน่วยงาน  
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการตามภารกจิหลัก 
ของหน่วยงาน  

- แบบสอบถามที่หน่วยงานปรับ 
ข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
และใช้สำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ (0.5 คะแนน) 
- หนังสือบันทึกข้อความขอความร่วมมือ 
ให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ 
ความพึงพอใจหรือเอกสารที่แสดง 
ให้เห็นว่าได้มีการดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจ (0.5 คะแนน) 

1 

 

 

 

4 - ติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม 
ให้ครบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
ที่กำหนด  
 
 
- รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Excel เท่านั้น  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
research.opdcmoph@gmail.com 
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565   

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ 
ความพึงพอใจ เช่น Print Screen 
หน้าแบบแสดงผลของผู้รับบริการ 
ในการตอบแบบสอบถาม (0.5 คะแนน) 
- หนังสือบันทึกข้อความแจ้งข้อมูล
เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 
2565 (0.5 คะแนน) 

1 

5 ผลการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

สูตรการคำนวณ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในภาพรวม 

 

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการฯ 

1 

 

(คะแนนรวมความพึงพอใจที่ได้)  x 100 
         (คะแนนเต็มทั้งหมด) 

mailto:ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์%20research.opdcmoph@gmail.com
mailto:ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์%20research.opdcmoph@gmail.com
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ - ระดับ 5 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต    

 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต    

           กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวชัญญากร  ลามาลี  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



มิติ
ภายใน



๓๖ 
 

 

1. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย :  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ 
เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงาน ได้รับการจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่มีแผนการจัดสรรให้ภูมิภาค (หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะนำยอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 
ในการคำนวณ).เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน สามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาล 
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 
 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ 
เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
รวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณ 
ที่หน่วยงานได้รับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

5. สูตรการคำนวณ : 
 5.1) รอบ 6 เดือน  

 
 
 
  
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีห่น่วยงานเบิกจ่ายและก่อหนีผ้กูพันในรอบ 6 เดือน 

(1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565) 
                                                                                                                         

วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 

X 100 



๓๗ 
 

 

5.2) รอบ 12 เดือน 
 

 

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. 2565 (ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด) 

 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
 7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
46 48 50 52 54 

 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

92 94 96 98 100 

 

 

 

 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีห่น่วยงานเบิกจ่ายและก่อหนีผู้กพันในรอบ 12 เดือน 
(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

                                                                                                                            
วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

X 100 



๓๘ 
 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ และก่อหนี้ผูกพัน 
ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ร้อยละ - 3.1900 3.5550 

 

9. แหล่งข้อมูล  : กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวชัญญากร  ลามาลี  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



๓๙ 
 

 

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

2. หน่วยวัด  :   ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย :  

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

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

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

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 

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

 



๔๐ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

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



๔๑ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในแต่ละรอบการประเมิน 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการที่ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
X 100 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

0.10 
คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.30 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.50 
คะแนน 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
98 

รอ้ยละ 
100 

๕ - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน  
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
ในภาพรวมของหน่วยงาน ทั้ง 2 รอบการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

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

 

ค่าคะแนนที่ได ้

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

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับ 
หน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย  
ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

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

1 

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

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

 



๔๓ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

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

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

1 



๔๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

3 - หน่วยงานมีระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  
และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
และเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง 
เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย 

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

1 

 - ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการ 
ให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ 

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

 

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

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

1 

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

0.10 
คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.30 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.50 
คะแนน 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ 
100 

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

 



๔๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

5 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของ
หน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จ 
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ เพื่อนำมาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลภาพรวมของ
หน่วยงาน ในรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรอบถัดไป 

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

1 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 
 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๑ - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจาก
องค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

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

1 

 - หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจ
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ ในสังกัด

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

 

ค่าคะแนนที่ได ้

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

     



๔๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

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

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

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

1 

 



๔๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

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

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

๓ - หน่วยงานมีระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  
และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
และเป้าหมายในแต่ละระดับ 
ตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ  
ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

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

1 

 

 - ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการ 
ให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ 

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

 

4 หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1 

 

 

 

 



๔๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

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

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

 

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

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงาน
ราชการตามปฏิบตัิจริงรอบการประเมินวันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.05 
คะแนน 

0.10 
คะแนน 

0.15 
คะแนน 

0.20
คะแนน 

0.25 
คะแนน 

ร้อยละ  
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ  
96 

ร้อยละ  
98 

ร้อยละ 
100 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 



๔๙ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร / หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

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

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ 
(แบบฟอร์ม 5 ตามภาคผนวก)  
(0.25 คะแนน) 

5 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์
ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ภาพรวมของหน่วยงาน ในรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบถัดไป 

 

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

1 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วย
วัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ๒๕63 ๒๕64 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Management 
System : PMS) ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 
 

- ระดับ 5  ระดับ 5 

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

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

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



๕๐ 
 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 5  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

2. หน่วยวัด : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 7.5  

4. คำอธิบาย   : 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ ทุ กหน่ วยงานจะต้องส่ ง เสริมการจัดซื้ อจั ดจ้ าง  
หรือการจัดหาพัสดุ ซึ่งต้องดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
วิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน งบดำเนินงาน และงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) และเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงความรับผิดชอบ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านเว็บไซต์ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (งบดำเนินงาน) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นงบดำเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินส่ิงก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง (ปรับแผน) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ได้มีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพ่ือขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  หมายถึง  
แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



๕๑ 
 

 

ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8)  
ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการ
อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง 
(5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง โดยหน่วยงานต้องจัดทำและสรุปผล 
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาต
ผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หมายถึง ประกาศที่หน่วยงานประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีท่ีไม่ได้ดำเนินการ 
ในระบบ e-GP ได้แก่ (1) กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชส่วนท้องถิ่น วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต่ำกว่า 5,000 บาท (2) กรณีรฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ 
และหน่วยงานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท (3) กรณีดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรค 2 (4) กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และ (5) กรณีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร 
และไม่มีภาชนะ เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำเป็นรายไตรมาส ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูลผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขึ้นประกาศในระบบเครือข่าย 
สารเทศของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานและระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นไปตาม มาตรา 66 วรรคหนึ่ง และมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน หมายถึง  หน่วยงาน  
ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน  
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
ข้อ 8 วรรค 2 กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ 
ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนัก
งบประมาณ และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 29  
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  หมายถึง รายงานที่แสดงถึงการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการใช้
จ่ายจริงในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 



๕๒ 
 

 

 ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย 
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 23 หน่วยงาน 
  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
จึงหมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) และรายงาน ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน  
(งบดำเนินงาน) และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้อง กับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า 
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 

เหตุผล :  
1. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  

มีการจัดทำแผนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

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

3. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
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4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซ้ือจัดจ้างมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
และสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. สูตรการคำนวณ :  ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา 
จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสาร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (1.1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 (1.2) นำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (1.3) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

2 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 (1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (1.2) นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (1.3) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
ตามข้ันตอนที่ 2 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
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 - แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ กส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้าม)ี 
 (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน หรือหนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน 
 (2.2) นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (2.3) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามขั้นตอนที่ 2 (2)ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ประกอบด้วย 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) หรือหนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข จากกองยุทธศาสตร์และแผนงานและหากไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน โปรดทำ
หนังสือแจ้ง และส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com  

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)  
หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และทีด่ิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ดังนี้  
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาต 
นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันที่ 7 มกราคม 2565 
 (1.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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๕๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 (1.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามข้ันตอนที่ 3 (1) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565  
(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 
ธันวาคม 2564) 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (2.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 
 (2.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (2) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 29 มกราคม 2565  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) 
(3) รายงานผลตามแผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (3.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
 (3.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (3.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (3) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 



๕๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565  
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (4.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
 (4.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (4.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (4) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565  
(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2565) 
 (5.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (5.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 
 (5.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 3 (5) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 



๕๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565  
(6) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) หน่วยงานต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
และดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในทุกรอบเดือน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ดำเนินการ ดังนี้ 
 (6.1) จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบพร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (6.2) นำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
 (6.3) จัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ประกอบด้วย 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (แบบสขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร. 1) 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (แบบ สขร. 1)  

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565) 
หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
และ / หรือ (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 
และกรณีหน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจาก 
งบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ข้อ 29 ระบุ “เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการโอนเงินจัดสรร และ / หรือ 
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้วให้ส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และ / หรือ 
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี 
การโอนเงินจัดสรร”และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร  
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรค 2 ดังนี้ 
 
 
 



๕๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 (1.1) หน่วยงานดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานในกรณี 
ที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (1.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (1.3) จัดส่งการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (1) ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังกล่าว 
 - สำเนาหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากกองบริหารการคลัง กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ เป็นผู้จัดส่งรายงาน
การโอนจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด
ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร (สำคัญ) 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึน้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
 (2.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (2.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามข้ันตอนที่ 4 (2) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  
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(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 
มิถุนายน 2565) 
 (3.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (3.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
 (3.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่ 4 (3) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่28 กรกฎาคม 2565  
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565)  
หน่วยงาน ดำเนินการ 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ดำเนินงาน) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (4.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 (4.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(4.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามข้ันตอนที่ 4 (4) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) 
           - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
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(5) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน  
 (5.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 (5.2) นำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 (5.3) จัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ตามข้ันตอนที่ 4 (5) ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 

5 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
 (1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 
(2) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน :  
ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมู ล 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
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 (2.2) ส่งผลการวิเคราะห์ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 
(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 
30 กันยายน 2565) 
 (3.1) เสนอผู้บริหารรับทราบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (3.2) นำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 (3.3) จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ฯ ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่  3 (3) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565  
(4) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่  
1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
หน่วยงานต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในทุกรอบเดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
2565 ดำเนินการ ดังนี้ 
 (4.1) จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบพร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 (4.2) นำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (4.3) จัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corrup2563@gmail.com 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ประกอบด้วย 

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (แบบ สขร. 1) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 



๖๒ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (แบบ สขร. 1) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (แบบ สขร. 1)  

หมายเหตุ  
    ในทุกระดับการประเมิน หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.0050 คะแนน 
 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

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

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

๑ (1) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก
ของหน่วยงานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

 

- คำสั่งแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบหลักของ
หน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (0.25 คะแนน) 

1  

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 

-  หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติ
การจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (ดำเนินงาน) (0.5 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.125 คะแนน) 

2  



๖๓ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 
 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) 
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 2 
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่หน่วยงานได้ลงทะเบียน 
รับหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (0.125 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์  
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) หรือ หนังสือ
แจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุน  
(0.5 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.125 คะแนน) 
 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (0.125 คะแนน) 
กรณีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรร ฯ งบลงทุน 
- หนังสอืแจ้งกรณีหนว่ยงานไม่มีงบลงทุน 
(0.75 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (0.25 คะแนน) 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ภายในวันที่ 7 มกราคม 
2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
11 มกราคม 2565 (0.1 คะแนน) 

2  



๖๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือก และสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่า
ครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(0.4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศ ฯ 
ประจำไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่  
21 มกราคม 2565  (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
29 มกราคม 2565 (0.05 คะแนน) 
 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 5 เมษายน 
2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 เมษายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครภุัณฑ์ และท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง) ภายในวันที่ 5 เมษายน 
2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 เมษายน 2565 
(0.1 คะแนน) 



๖๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
6) แบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 
(แบบ สขร. 1) (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565) (0.4 คะแนน) 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบประกาศฯ 
ประจำไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่  
22 เมษายน 2565 (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
29 เมษายน 2565 (0.05 คะแนน) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565) (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
5 ของเดือนถัดไป (0.1 คะแนน) 

  

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 
ค่าคะแนนที่ได ้

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

     

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 (1) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก 

ของหน่วยงานในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน  
(1 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก 
ของหน่วยงานในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 

1 



๖๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 
 
 
 
 

และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.25 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.25 คะแนน) 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) (0.5 คะแนน) 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 2 
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
หนว่ยงานได้ลงทะเบียนรับหนังสือ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำเนินงาน) 
(0.25 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (0.125 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.0625 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.0625 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : 
ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
(ถ้ามี) หรือ หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงาน
ไม่มีงบลงทุน (0.25 คะแนน) 
 
- สำเนาหนังสือการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (0.125 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.0625 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.0625 คะแนน) 
กรณีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรฯ งบลงทุน 
 

1 



๖๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
- หนังสือแจ้งกรณีหน่วยงานไม่มี 
งบลงทุน (0.375 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.125 คะแนน) 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้ง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 
3 เดือน (0.1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (0.2 คะแนน) 
 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 
11 มกราคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนงัสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ประกาศ ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565  
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.025 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 
29 มกราคม 2565 (0.025 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) ภายในวันที่ 5 เมษายน 
2565 (0.1 คะแนน)  
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
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๖๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 
 
 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 2 
รอบ 6 เดือน 
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
(5) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
(0.1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
(6) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) (0.2 คะแนน) 
 
 

- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 เมษายน 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 เมษายน 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ 2  
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.025 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 
29 เมษายน 2565 (0.025 คะแนน) 
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
5 ของเดือนถัดไป (0.05 คะแนน) 



๖๙ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

(1) ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(งบดำเนินงาน) และ / หรือ (งบลงทุน :  
ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
รวมถึงกรณีหน่วยงานมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่ายจาก 
งบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) (ถ้ามี)  
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 
รอบ 9 เดือน 
(0.2 คะแนน) 
 

 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ 
การปรับแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(0.1 คะแนน) 
- สำเนาหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากกองบริหารการคลัง 
กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่ายจากงบ
ดำเนินงานเป็นงบลงทุน) (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.025 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(0.025 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ภายในวันที่  
6 กรกฎาคม 2565 (0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
8 กรกฎาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
 

1 



๗๐ 
 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 
(0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
(4) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ไตรมาส
ที่ 4 รอบ 12 เดือน (0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
(5) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 4 
รอบ 12 เดือน (0.2 คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 4 
กรณีหน่วยงานไม่มีการปรับ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  

ระดับ คะแนน 
4 (1) 0.00 
4 (2) 0.25 
4 (3) 0.25 
4 (4) 0.25 
4 (5) 0.25 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ประกาศ ฯ ประจำไตรมาสที่ 3  
ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน)  
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 
28 กรกฎาคม 2565 (0.05 คะแนน)  
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
5 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
5 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 

 



๗๑ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
5 (1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
(0.3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
(2) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
(0.3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4   
รอบ 12 เดือน (0.2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) ภายใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2565  (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน)  
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
7 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) หรอืหนังสือ 
แจ้งกรณีหน่วยงานไม่มีงบลงทุนภายใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 (0.2 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  
7 ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ประกาศ ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล (0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 
ตุลาคม 2565 (0.05 คะแนน) 
 

1 



๗๒ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (4) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ

จัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที ่1 เมษายน – 30 
กันยายน 2565)  
(0.2 คะแนน) 

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
(ระหว่างวันที่  
1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)  
(0.1 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล  
(0.05 คะแนน) 
- Print Screen หลักฐานการจัดส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป (0.05 คะแนน) 

 

หมายเหตุ  
    ในทุกระดับการประเมิน หากดำเนินการหรือส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.0050 คะแนน 
 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน 

ระดับ - ระดับ 5 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  แฟ้มการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

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

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
นางสาวชนกพร  แสนสุด   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



๗๓ 
 

 

1. ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2. หน่วยวัด  :   ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย :  

องค์กร หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์  
และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมที่สำคัญในองค์กร ประกอบด้วย คุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ปฏิบัติและยึดมั่นตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 
องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ที่ขยายกรอบ
ระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) องค์กรมีการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม (2) องค์กรมีการกำหนดคุณธรรม
เป้าหมายและกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู (3) องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด (4) องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ (5) องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรม เป้าหมายที่กำหนด (6) องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากร 
ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ (7) องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่กำหนดไว้เพ่ิมมากขึ้น และพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง (8) องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน  
3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่เพ่ิมเติม 
จากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ (9) องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เพ่ือเผยแพร่ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืน ๆ ได้ จนประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการ 
พัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร ที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม คนในองค์กร
มีความสุข มีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
องค์กรต่าง ๆ ได ้

  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  หมายถึง หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
การประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564)  
ที่ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ของคนในองค์กร ที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม คนในองค์กรมีความสุข มีคุณภาพ และคุณธรรม 
เชิงประจักษ ์

 



๗๔ 
 

 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 

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

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 (1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงานที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่งฯ ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.0250 คะแนน 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายหน่วยงานและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู 
“การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 
0.0250 คะแนน 

(3) จัดให้มีเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานและจัดส่ง URL ของเมนูดังกล่าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com ภายในวันที่  
8 ธันวาคม 2564 เพ่ือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะเชื่อมโยง 
ข้อมูลไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่ในเมนู
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น “การส่งเสริมคุณธรรมของ ศปท.สธ.” 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

2 ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน 
หมายเหตุ : 
 1) จัดส่งหลักฐานการดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน 3 ประกาศ ให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ 
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด หักคะแนน 
วันละ 0.0250 คะแนน 

3 (1) ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (1.1) คุณธรรม 5 ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยายกรอบเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
(1.2) ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้จากการถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

   (1.3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
      (1.5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2564 
 (1.6) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (1.7) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมที่สูงที่สุด” 
 (1.8) ระบบเครดิตสังคม (Social Credit System) คือ การส่งเสริมการให้ด้วยพลัง
เชิงบวก 
(2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com 



๗๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงานฯ ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.0250 
คะแนน 

4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
(1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม / กลุ่มงานในสังกัดที่ทำความดีจนเป็น
แบบอย่างได้ 
(2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเผยแพร่  
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(3) ดำเนินการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน ตามคุณธรรมเป้าหมาย
ที่กำหนดในระดับที่ 3 (1) 

5 (1) เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) 
ปี 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมต้นแบบร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง 

(2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(3) ดำเนินการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด 
ได้แก่ 

 (3.1) ปฏิบัติและยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา 

 (3.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (3.3) วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

โดยให้นำผลการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม ไปรายงานในรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน โดยมีผลการจัดกิจกรรม
ใน 3 มิติ เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงานฯ ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.0250 
คะแนน 

 



๗๗ 
 

 

7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

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

 

ค่าคะแนนที่ได ้

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

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564-
31 มีนาคม 2565) 
1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานที่มีผลใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบันหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำข้ึนเผยแพร่ ในเมนู “การส่งเสริม
คุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)”  
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่งภายหลังจาก
เวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.025 
คะแนน 

 
 
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง  
(0.5 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐาน การเผยแพร่และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.2 คะแนน) 

 
 

2 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับคุณธรรม
เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมาย
หน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละกิจกรรมและจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้
จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำข้ึนเผยแพร่ ในเมนู “การส่งเสริม
คุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ 
ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวัน
ละ 0.025 คะแนน 

1) แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(0.5 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐาน การเผยแพร่และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.2 คะแนน) 

 

 

 (3) จัดให้มีเมนู “การส่งเสริมคุณธรรม
ของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานและจัดส่ง URL  
ของเมนูดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564  
เพ่ือศูนย์ปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จะเชื่อมโยงข้อมูล
ไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1) URL เมนู “การส่งเสริมคุณธรรม 
ของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)”  
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
(0.4 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (0.2 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

 ทัง้นี้ หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่ 
ในเมนูดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น “การส่งเสริม
คุณธรรมของ ศปท.สธ.” 

  

2 ผู้บริหารหนว่ยงานและบุคลากรในหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ต่อต้านการทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน 
หมายเหตุ :  
 1)  จัดส่งหลักฐานการดำเนินการ
ประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน 3 ประกาศ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำข้ึนเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริม
คุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)”  
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด 
หักคะแนนวันละ 0.025 คะแนน 

1) เอกสารหลักฐานประกาศ
เจตนารมณ์ ฯ ได้แก่ 
 1.1) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ (0.15 คะแนน) 
 1.2) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
(0.15 คะแนน) 
 1.3) ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน (0.15 คะแนน) ระบุ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
2) เอกสารหลักฐานประกาศ
เจตนารมณ์ฯ ที่มีการลงลายมือ
ชื่อของผู้บริหารและบุคลากร 
ในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (0.2 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศ 
เจตนารมณ์ฯ (0.2 คะแนน) 
4) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.15 คะแนน) 

1 

 
 
 



๘๐ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

3 (1) ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร 
ในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดี 
ที่อยากทำ” ไมน่้อยกว่า 3 เรื่อง โดยต้อง
สอดคล้องกับ 
 (1.1) คุณธรรม 5 ประการ  
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยาย
กรอบเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
 (1.2) ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย  
ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้จากการ 
ถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564)  

(1.3) พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2564 
 (1.5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 
 (1.6) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct)  
 (1.7) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่มี
หลักการสำคัญ คือ “ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมที่สูงที่สุด” 
 (1.8) ระบบเครดิตสังคม (Social 
Credit System) คือ การส่งเสริมการให้
ด้วยพลังเชิงบวก 

1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนด 
คุณธรรมเป้าหมาย (0.5 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมฯ  
(0.3 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.2 คะแนน) 
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๘๑ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (2) ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีผลสำเร็จ 
ของการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(3) ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 

- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ  
และ/หรือภาพการจัดกิจกรรมฯ  
ตามแผน ปฏิบัติการฯ โดยมีสูตรการ
คำนวณและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
สูตรการคำนวณ : 
 
 
                                                       X 100 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 
ร้อยละ 20 30 40 50 60 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการฯ ให้จดัส่งหนังสืออนุมัติปรับ
แผนปฏิบัติการฯ และแผนปฏบิัติการฯ ที่มีการปรับ 
รายละเอียดแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com และ 
นำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสรมิคุณธรรม
ของ (ใส่ช่ือย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 
1) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.4 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.2 คะแนน) 
 

 

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ที่ดำเนินการ  

จำนวนกิจกรรม / โครงการ     
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทั้งหมด 

 



๘๒ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word 
เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ  
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2565  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงานฯ 
ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวัน
ละ 0.025 คะแนน 

  

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได ้

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



๘๓ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 
2564-31 มีนาคม 2565) 
1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงานที่มีผลใช้บังคับอยู่ 
ในปัจจุบันหรือกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อ
ย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่งภาย
หลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวัน
ละ 0.025 คะแนน 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
ที่กำหนด โดยมีการมอบหมาย
หน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ในแตล่ะกิจกรรมและจัดส่งให้ 
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จาก
โปรแกรม Microsoft Word เทา่นั้น  
ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ 
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ที่มีผลใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.15 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ ข้อมูล (0.15 คะแนน) 
 

1 

 



๘๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อ
ย่อหน่วยงาน)”บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ 
ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนน
วันละ 0.025 คะแนน 

(3) จัดให้มีเมนู “การส่งเสริม
คุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
และจัดส่ง URL ของเมนูดังกล่าว 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
เพ่ือศูนย์ปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จะเชื่อมโยง
ข้อมูลไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ 
หน่วยงานจะต้องนำข้อมูล 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่ในเมนู
ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ ศปท.สธ.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) URL เมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ  
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen)
หลักฐาน การจัดส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (0.1 คะแนน) 

 

 

 

 



๘๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

2 ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร 
ในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์  
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการต่อต้านการทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน 
หมายเหตุ :  
 1)  จัดส่งหลักฐานการดำเนินการ
ประกาศเจตนารมณฯ์ จำนวน 3 ประกาศ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณยี์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสรมิ
คุณธรรมของ (ใส่ช่ือย่อหน่วยงาน)” 
บนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลู 
ของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด 
หักคะแนนวันละ 0.025 คะแนน 

1) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
ได้แก่ 
 1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ (0.15 คะแนน) 
 1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
ในการต่อต้านการทุจริต (0.15 คะแนน) 
 1.3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน (0.15 คะแนน) 
ระบุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
2) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ฯ 
ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้บริหาร 
และบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (0.2 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์ฯ (0.2 คะแนน) 
4) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐาน การเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.15 คะแนน) 

1 

3 (1) ผู้บริหารหน่วยงาน 
และบุคลากรในหน่วยงาน  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีท่ีอยากทำ” ไม่น้อยกว่า 
3 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 
 

1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมฯ  
(0.1 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
 

1 



๘๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

  (1.1) คุณธรรม 5 ประการ 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564) ที่ขยายกรอบเวลาถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
 (1.2) ประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย ที่หน่วยงานได้กำหนด
ไว้จากการถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 (1.3) พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.4) ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
 (1.5) ข้อกำหนดจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2564 
(1.6 แนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH Code of Conduct) 
 (1.7) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 
ที่มีหลักการสำคัญ คือ “ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมที่สูงที่สุด” 
(2) ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม
ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 
และ/หรือภาพการจัดกจิกรรมฯ ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ โดยมีสูตรการคำนวณและ
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
สูตรการคำนวณ : 

 
 

 

 

 

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ที่ดำเนินการ   

จำนวนกิจกรรม / โครงการ     
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทั้งหมด 

 

X 100 



๘๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ  
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)”บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2565  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

ร้อยละ 20 30 40 50 60 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการฯ ให้จดัส่งหนังสืออนุมัต ิ
ปรับแผนปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการฯ  
ที่มีการปรับรายละเอียดแล้ว ให้ศนูย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com และนำขึ้น
เผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคณุธรรม 
ของ (ใส่ช่ือย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

1) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
 

 



๘๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 
30 กันยายน 2565) 
(1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู 
บคุลากร และกลุ่ม/ กลุ่มงาน ใน
สังกัดที่ทำความดีจนเป็น
แบบอย่างได้ 
 
 
 
 
(2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจาก
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
(3) ดำเนินการประเมินพฤติกรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
ตามคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 
ในระดับท่ี 3 (1) 

1) หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลดีเด่น (0.1 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการคัดเลือกฯ หรือ
ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) ที่แสดง
ถึงการคัดเลือก กรณีคัดเลือกด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (0.1 คะแนน) 
3) หนังสือแจ้งเวียนผลการคัดเลือก 
บุคคลดีเด่น (0.1 คะแนน) 
4) ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูฯ 
(0.1 คะแนน) 
1) สรุปผลการถอดบทเรียนว่าหน่วยงาน
ได้อะไรจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมถอดบทเรียน 
จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(0.1 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
1) เอกสาร / หลักฐานแสดงการประเมิน
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (0.1 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 

1 

5 (1) เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม 
(MOPH Moral Market) ปี 5 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ร่วมกับหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

- ภาพถ่ายการเข้าร่วมแสดงผลงาน
วิชาการฯ ของหน่วยงาน (0.2 คะแนน) 

1 



๘๙ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (2) ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยมีผลสำเร็จ 
ของการดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 
ใน 3 มิติ เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด 
ได้แก่ 

 (3.1) ปฏิบัติและยึดมั่น 
ในหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละ
ศาสนา 

 (3.2) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 
และ/หรือภาพการจัดกิจกรรมฯ ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ โดยมีสูตรการคำนวณ 
และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

สูตรการคำนวณ : 

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 40 50 60 70 80 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการฯ ให้จดัส่งหนังสืออนุมตั ิ
ปรับแผนปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการฯ  
ที่มีการปรับรายละเอียดแล้ว ให้ศนูย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำขึ้น เผยแพร่ในเมนู “การสง่เสริม
คุณธรรมของ (ใส่ช่ือย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ 
ข้อมูลของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2565 
 

1) รายงานการประชุมการกำหนด
กิจกรรมเพ่ิมเติมใน 3 มิติ (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 

 

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ที่ดำเนินการ   

จำนวนกิจกรรม / โครงการ     
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทั้งหมด 

 

X 100 



๙๐ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

  (3.3) วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดี
งามโดยให้นำผลการจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติม ไปรายงานในรายงานผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน 

(4) ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 12 เดือน โดยมีผลการจัด
กิจกรรมใน 3 มิติ เพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ที่กำหนด จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จาก โปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ  
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2565  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงานฯ 
ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวัน
ละ 0.025 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

1) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผน ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีม่ีผล 
การดำเนินกิจกรรมใน 3 มิติ เพ่ิมเติม
จากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน (0.2 คะแนน)  
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
 

 

 
 
 
 



๙๑ 
 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ๒๕63 ๒๕64 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ระดับ 
 

- ระดับ 5 ระดับ 5 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  แฟ้มข้อมูลองค์กรคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  

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

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวศรีสุกาญจน์  บิณฑาประสิทธิ์  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑816 
นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

 หัวข้อ : คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           คูม่ือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

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

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

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

  


