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คำนำ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการภายในส่วนราชการเอง และระดับบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า 
ของการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทีส่ำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ 
กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้เข้าใจรายละเอียดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
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สารบัญ 
                     หน้า 

คำนำ  

คำรับรองการปฏิบัติราชการ  

กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก 

ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลักของหน่วยงาน  

             1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/                      
                    แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) 

1 

                    1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริและประพฤติมิชอบตามมติ   
                              คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

2 

                    1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม                                       
                             ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
                             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

11 

             ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน    
                   หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 

18 

         1.2.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
                              สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

19 

        1.2.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวง   
                            สาธารณสุข 

27 

             1.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน  
                    ตามภารกิจพ้ืนที ่(Area Based) 

34 

       ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 35 

ตัวชี้วัด 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน    
               ส่วนกลางในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

38 

ตัวชี้วัด 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด    
 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

46 

ตัวชี้วัด 4 ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System PMS)   
             ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

48 

ตัวชี้วัด 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน 55 

ตัวชี้วัด 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 71 
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กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็น 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ เจ้าภาพหลัก 

มิติภายนอก (น้ำหนักร้อยละ 70) 

ประเมินประสิทธิผล 
(ร้อยละ 60) 

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลักของหน่วยงาน 
Function based 20  

1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
1.2 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้ 
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 

Agenda Based 20  
1.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
1.4 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
Area Based 20  

1.5 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

20 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
ประเมนิคุณภาพ 

(ร้อยละ 10) 
2. ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

10 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
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ประเด็น 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

มิติภายใน (น้ำหนักร้อยละ 30) 

ประเมินประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 15) 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวม 
ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

7.5 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
4. ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
(Performance Management System PMS) ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7.5 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

การพัฒนาองค์การ 
(ร้อยละ 15) 

5. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณของหน่วยงาน 

7.5 กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริตฯ 
6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ 

7.5 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



มิ ติ
ภ าย
นอก
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มิติภายนอก 

 

➢ ประเมินประสิทธิผล (รอ้ยละ 60) 

ตัวช้ีวัด 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลักของหน่วยงาน 

1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) ร้อยละ 20 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

10 

1.1.2 ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวล
จรยิธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

10 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มนีาคม 2561 

2. หน่วยวัด : ระดับ 

3. น้ำหนัก   : ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 

  ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำการ 
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็ นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน  
หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  
และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

  การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  หมายถึง กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่  
การรับเรื่องเข้า จนถึงได้ข้อสรุป แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้ง 
ไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 

  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง มาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด 
ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญา
โดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

  ความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง ความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื่องเข้า จนถึงได้ข้อสรุป แจ้งไปยังหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน  
กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   
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6. เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1.1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยมิชอบ  
จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
 ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 

 1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2562  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
 - คู่ มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน
ใน 4 มาตรการ  
1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และ
อำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่  โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
2.2 กำกับ ติดตาม ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

4 4.1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จากช่องทางที่กำหนด 
4.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด 
4.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ 
และอำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 12 เดือน  

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

 7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

1 1 .1  รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน  / แจ้ งเบ าะแส  
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. 
กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2
 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทกุข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน 
 ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 

1.1 หลักฐานทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทาง 
ทีก่ำหนด 
 

0.25  
คะแนน 

 

 



คู่มอืคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

5 | P a g e  

 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
 1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ 

ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อ
รอ้งเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2562  
 
       - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
27 มีนาคม 2561  
  
       - คูม่ือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจนใน  
4 มาตรการ  
 

1.2 หลักฐานคู่มือการคัดกรอง 
ประกอบด้วย 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2562  
- คู่ มือปฏิบั ติ งานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  27 
มีนาคม 2561 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น ประเด็น การกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตน
ชัดเจนใน 4 มาตรการ 

0.25  
คะแนน 

 1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่
และอำนาจ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
 

1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารประเด็น 
เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสที่
ส่ ง ไปยั งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

0.25 
คะแนน  

 
 

 1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณี
ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ
ถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

1.4 หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรื อไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์   
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

0.25  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/ 

แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้ าที่  โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

2.1 แบบติดตามเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ 
 

1  
คะแนน 

 2.2 กำกับ ติดตาม ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 .2  หนั งสื อติ ดตาม รายงาน  
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

1  
คะแนน 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

1. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานสรุป  และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้ านการทุ จริต  กระทรวง
สาธารณสุข 

0.5 
คะแนน  

  2. รายงานสรุปผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิ ชอบตามมติ คณ ะรั ฐมนตรี   
เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน  

1.5  
คะแนน 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
        (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

1 1 .1  รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน  / แจ้ งเบ าะแส  
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. 
กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2
 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน 
 ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 

1.1 หลักฐานทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทาง 
ทีก่ำหนด 
 

0.25  
คะแนน 

 

 1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ 
ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อ
ร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2562  
 
       - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
27 มีนาคม 2561  
 
 
 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจนใน  
4 มาตรการ  
 

1.2 หลักฐานคู่มือการคัดกรอง 
ประกอบด้วย 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2562  
- คู่ มือปฏิบั ติ งานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  27 
มีนาคม 2561 
 
 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น ประเด็น การกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตน
ชัดเจนใน 4 มาตรการ 
 
 

0.25  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

 1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่
และอำนาจ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
 

1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารประเด็น 
เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสที่
ส่ ง ไปยั งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

0.25  
คะแนน 

 
 

 1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณี
ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ
ถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

1.4 หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรื อไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์   
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

0.25  
คะแนน 

 
 

2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้ าที่  โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

2.1 แบบติดตามเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 

0.5 
คะแนน  

 2.2 กำกับ ติดตาม ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

2 .2  หนั งสื อติ ดตาม รายงาน  
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

0.5  
คะแนน 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

1. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานสรุป  และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้ านการทุ จริต  กระทรวง
สาธารณสุข 

0.5  
คะแนน 

  2. รายงานสรุปผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิ ชอบตามมติ คณ ะรั ฐมนตรี   
เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน  

0.5  
คะแนน 

4 4.1  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เรื่อง  
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ ศูนย์ปฏิบั ติ การต่อต้ านการทุ จริต 
กระทรวงสาธารณสุข จากช่องทางที่กำหนด 
 

4.1  หลักฐานทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบ จากช่องทาง 
ที่กำหนด 

0.25 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

4.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ 
ที่กำหนด 

4.2 หลักฐานคู่มือการคัดกรอง 
ประกอบด้วย 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2562  
- คู่ มือปฏิบั ติ งานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่  27 
มีนาคม 2561 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตน
ชัดเจนใน 4 มาตรการ 

0.25 
คะแนน 

 

 4.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม หน้าที่
และอำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริง 

4.3 หนังสือเสนอผู้บริหารประเด็น 
เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  
ที่ส่งไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

0.25 
คะแนน 

 

 4.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณี 
ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ
ถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

4.4 หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรื อไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์   
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

0.25 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน
การทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

1. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานสรุป และขออนุญาตเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.25  
คะแนน 

  2. รายงานสรุปผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดอืน  

0.75  
คะแนน 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Date) 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

2560 2561 2562 
ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
27 มีนาคม2561 

ระดับ - - - 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จากช่องทางการร้องเรียน และจัดเก็บจากการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ 
           ในแต่ละช่องทาง 
 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
นายยงยศ  ธรรมวุฒ ิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑139 
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นายวินัย  คณาศรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
หน่วยงาน: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 :  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
                           ข้าราชการพลเรือน : กรณเีรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด    
                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย  : 

  การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 
ตามใจสมัครและให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง 
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่ได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกจิการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การให้หรือการรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใด (สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรบัความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน) ที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้ความหมายรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษ
ซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิ พิเศษ 
ในการได้รับบริการ หรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะเป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอ่ืนใด การชำระเงิน 
ให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

  การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมายถึง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประมวล วิเคราะห์  
และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และรายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ. 

  ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
: กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จากหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย และรายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ.รายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การเรี่ยไร การให้ของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ไปยังสำนักงาน ก.พ.  

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และนำส่งคู่มือ ฯ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมภิาค  

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาครายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

3 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน   

4 4.1 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
และให้ความรู้การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานการเรี่ยไรการให้หรือการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข MOPH Solicit 
Report System (MSRS) 
4.2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อืน่ใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ MSRS รอบ 12 เดือน  

5 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี  
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562–วันที่ 15 มีนาคม 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 

สาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานใน 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และนำส่งคู่มือ ฯ ให้กับหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

- หนังสือเสนอผู้บริหาร 
- หนังสือนำส่งคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่ วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทาง 
การเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1  
คะแนน 

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาครายงานผลการส่งเสริม 
การป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 

2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
2.2 หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่ วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาครายงานผล  
2.3 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำแบบรายงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

2  
คะแนน 

3 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

3.1 หนังสือเสนอผู้บริหารให้ประธาน 
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงนาม 
3.2 หนังสือเสนอผู้บริหารลงนาม
ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
3.3 รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 
3.4 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำรายงาน ฯ รอบ 6 เดือน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2  
คะแนน 
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7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑก์ารให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 

สาธารณสุข จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานใน 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และนำส่งคู่มือ ฯ ให้กับหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

- หนังสือเสนอผู้บริหาร 
- หนังสือนำส่งคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่ วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทาง 
การเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1  
คะแนน 

2 จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาครายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 

2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
2.2 หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่ วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาครายงานผล  
2.3 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำแบบรายงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

1  
คะแนน 

 

 

 

 

 



คู่มอืคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

15 | P a g e  

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
3 จดัทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

3.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงนาม 
3.2 หนังสือเสนอผู้บริหารลงนาม
ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
3.3 รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 
3.4 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำรายงาน ฯ รอบ 6 เดือน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1  
คะแนน 

4 4.1 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเรี่ยไร 
การให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์
อ่ืนใด และให้ความรู้การบันทึกข้อมูล 
ในระบบรายงานการเรี่ยไรการให้หรือ
การรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ าน ก ารทุ จ ริ ต 
กระทรวงสาธารณสุข MOPH Solicit 
Report System : MSRS 

4.1 หลักฐานโครงการอบรม ฯ 
ประกอบด้วย 
- หนังสือขออนุมัติลงนามในโครงการ ฯ 
- หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ ฯ 
และเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การอบรม ฯ ตามโครงการ 
- หนงัสือเชิญวิทยากร 
- เอกสารประกอบการอบรม ฯ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการอบรม ฯ 
- หนังสือเสนอผูบ้ริหารรับทราบ
สรุปผลการจัดโครงการอบรม ฯ 

0.5  
คะแนน 

 

 

 

 

 



คู่มอืคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

16 | P a g e  

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
 4.2 จัดทำหนั งสือแจ้ งให้หน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ 
MSRS รอบ 12 เดือน 

4.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร 
4 .2 .2  หนั งสื อแจ้ งหน่ วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายงานผล 
4.2.3 Print Screen หน้าจอปรากฏ 
การนำแบบรายงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.5  
คะแนน 

5 จัดทำรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์ อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

5 .1  หนั งสื อ เสนอผู้ บ ริห าร ให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงนาม 
5.2 หนังสือเสนอผู้บริหารลงนาม
ถึงเลขาธิการ ก.พ. 
5.3 รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน: กรณีการเรี่ยไร และกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 
5.4 Print Screen หน้าจอ ปรากฏ 
การนำรายงาน ฯ รอบ 12 เดือน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1  
คะแนน 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ - - - 
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9.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แบบรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
     ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ  
                                                    ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ                  
                                                    พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :   

นายยงยศ  ธรรมวุฒิ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ 1139 
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
     นายวินัย   คณาศรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
      หนว่ยงาน:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 
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๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ร้อยละ 20 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 

1.2.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

10 

1.2.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข 

10 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

                            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

2. หน่วยวัด :  ระดับ 

3. น้ำหนัก :   ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ประกอบด้วยตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
(1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหา
การทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย 
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 3 เครื่องมือ คือ (1) แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (2) แบบวัด 
การรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ  
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA จะต้องประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System : ITAS) ตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  

 ความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1.3 จดัการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

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

4 4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

5 5.1 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
5.2 ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ตามปฏิทินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ ดำเนินการตรวจประเมิน 
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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. 2563  
                 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการ
ประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่ วนกลาง และสำนั กงานรั ฐมนตรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการ
ประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่ วนกลาง และสำนั กงานรั ฐมนตรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ใน ก ารด ำ เนิ น งาน ข อ งส ำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่ วนกลาง และสำนั กงานรั ฐมนตรี  
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 3 
เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี  ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
1 .2  ห นั งสื อ แ จ้ ง ส่ ง ค ำสั่ ง  ฯ  
ให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี 
 
1.3 หลักฐานการประชุมชี้ แจง 
ประกอบด้วย  
- หนั งสืออนุมัติจัดประชุมและ
เบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุมชี้แจง 
- รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจง 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุมชี้แจง 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม
ชี้แจง 
 

0.2  
คะแนน 

 
 
 
 
 

0.2  
คะแนน 

 
 
 
 

0.6  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี จัดส่ง
ข้อมู ล ให้ กับศูนย์ปฏิ บั ติ การต่อต้ าน 
การทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com 
ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ตั้ งแต่ผู้ อำนวยการ 
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  เก็บจำนวน
ตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล 
นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล เก็บ
จำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
- แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน พร้อมรายชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน 
 
 
 
 
 
- แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก พร้อมรายชื่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก 
 
 

0.3 
คะแนน  

 
 
 
 
 
 

0.85 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 

0.85 
คะแนน 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ในระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดภายนอก  
ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

3.1 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
การเปิ ด ใช้ งานระบบ ITAS ตาม
ปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
ข้อมูลผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

1  
คะแนน 

 
1 

คะแนน  
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7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการ
ประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่ วนกลาง และสำนั กงานรั ฐมนตรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการ
ประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่ วนกลาง และสำนั กงานรั ฐมนตรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
1 .2  ห นั งสื อ แ จ้ ง ส่ ง ค ำสั่ ง  ฯ  
ให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง และสำนักงาน
รัฐมนตรี 
 

0.2  
คะแนน 

 
 
 
 
 

0.2  
คะแนน 

1.3 จัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ใน ก ารด ำ เนิ น งาน ข อ งส ำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่ วนกลาง และสำนั กงานรั ฐมนตรี  
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 3 
เพ่ือให้การประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.3 หลักฐานการประชุมชี้ แจง 
ประกอบด้วย  
- หนั งสืออนุมัติจัดประชุมและ
เบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุมชี้แจง 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจง 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุมชี้แจง 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม
ชี้แจง 

0.6  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี จัดส่ง
ข้อ มูล ให้ กับศูนย์ปฏิ บั ติ การต่อต้ าน 
การทุจริต ฯ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com 
ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ซ่ึงหมายถึง บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ตั้ งแต่ผู้ อำนวยการ 
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่ทำงานภายในหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บจำนวน
ตัวอย่างตามทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
2.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล 
นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่จัดส่งข้อมูล เก็บ
จำนวนตัวอย่างตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
- แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน พร้อมรายชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน 
 
 
 
 
 
- แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก พร้อมรายชื่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก 
 
 

0.2 
คะแนน  

 
 
 
 
 
 

0.4  
คะแนน 

 
 
 
 
 
 

0.4  
คะแนน 

3 3.1 เปิดใช้งานระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 
3.2 กรอกข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ในระบบ ITAS ตามปฏิทิน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดภายนอก  
ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

3.1 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
การเปิ ด ใช้ งานระบบ ITAS ตาม
ปฏิทินทีส่ำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.2 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
ข้อมูลผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

0.5  
คะแนน 

 
0.5 

คะแนน  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลกัฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

4 4.1  จัดทำคำสั่ งแต่ งตั้ งคณะทำงาน
พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตาม
ข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
4.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนั กงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณ สุ ขตาม ข้ อ
กำหนดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4.1.1 คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.1 .2  หนั งสื อแจ้ งส่ งคำสั่ ง ฯ  
คณะทำงาน 
4.2 หลักฐานการประชุมชี้ แจง 
ประกอบด้วย  
- หนั งสืออนุมัติจัดประชุมและ
เบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุมชี้แจง 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจง 

0.5  
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

0.5 
คะแนน  

 

5 5.1 ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) 
ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่ สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 
5.2 ส่งคำตอบตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) 
ในระบบ ITAS ตามปฏิทินที่ สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ฯ 
ดำเนินการตรวจประเมิน 

5.1 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
การตอบคำถาม ตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 
 
5.2 ภาพหน้าจอ (PRINT SCREEN) 
การส่งคำตอบ ตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

0.5  
คะแนน 

 
 
 

0.5  
คะแนน 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

ระดับ - - - 
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9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
  แหล่งข้อมูล 

 9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
   http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
 9.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช.  
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 9.3 จัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช.  
 
10. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
   นายยงยศ  ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
   หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
   นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท ์0 2590 1866 
        หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที ่1.2.2 : ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

2. หน่วยวัด :  ระดับ 

3. น้ำหนัก :   ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย :  

 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการ
ควบคุมภายใน ที่เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ โดยเน้นประสิทธิผล (Effective Internal Control)  
ซึ่งการพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริต จะอยู่ในองค์ประกอบที่  2 หลักการที่ 8 ทำให้มั่นใจว่าระบบ 
การควบคุมการควบคุมภายในใช้งานอยู่ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกัน 
บูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ  หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงาน 
และป้อนกลับถงึผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที  

 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม 
จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 หน่วยงาน
องค์การมหาชน จำนวน 3 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หน่วยงาน ทำการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) จัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน  

2 2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และแจ้งคำสั่งให้คณะทำงานทราบ 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน 
ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าที่ประชุม 
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.  

4 4.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
4.2 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.  

5 5.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงาน จำนวน 17 หน่วยงาน 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยัง 
สำนักงาน ป.ป.ท. 

 

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

 7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ
การประเมินความเสี่ ยงต่อการทุ จริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทาง 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยนำผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบ  ของปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
 
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทาง 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 
หน่วยงาน  

1.1 หลักฐานการประชุม ประกอบด้วย  
- หนังสืออนุมัติจัดประชุมและเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม
1.2 หนงัสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน 

0.5  
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

0.5  
คะแนน 

2 2.1 จัดทำคำสั่ งคณะทำงานจัดวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และแจ้งคำสั่งให้คณะทำงานทราบ 

2.1 คำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุ ข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.2 หนังสือแจ้งคำสั่ง ฯ 

1.5  
คะแนน 

 
 
 

0.5 คะแนน 
3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง 
ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าที่ประชุม 

 

3.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
การทุ จริตประพฤติมิ ชอบของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 
3.2 หลักฐานการประชุมประกอบด้วย  
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม 
และเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม 

0.3  
คะแนน 

 
 
 

0.7  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประพฤติมิ ชอบของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน 
ป.ป.ท. 

3.3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ . 2563 ตาม
แนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 

1  
คะแนน 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ
การประเมินความเสี่ ยงต่อการทุ จริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทาง 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยนำผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบ  ของปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
 
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทาง 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 
หน่วยงาน  

1.1 หลักฐานการประชุม ประกอบด้วย  
- หนังสืออนุมตัิจัดประชุมและเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม
1.2 หนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน 

0.5  
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

0.5  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

2 2.1 จัดทำคำสั่ งคณะทำงานจัดวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และแจ้งคำสั่งให้คณะทำงานทราบ 

2.1 คำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุ ข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.2 หนังสือแจ้งคำสั่ง ฯ 

0.5  
คะแนน 

 
 
 

0.5 คะแนน 
3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง 
ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประพฤติมิ ชอบของสำนักงานปลั ด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน 
ป.ป.ท. 

3.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
การทุ จริตประพฤติมิ ชอบ ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 
3.2 หลักฐานการประชุมประกอบด้วย  
- หนังสืออนุมัติจัดประชุมและเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือแจ้งสรปุผลการประชุม 
3.3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
แนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. 

0.25  
คะแนน 

 
 
 

0.25 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

0.5  
คะแนน 

4 4.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน 
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 

4.1 หนั งสือแจ้ งติดตามกำกับ
ห น่ วย งาน ใน สั งกั ด ก ระท รว ง
สาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของสำนัก 
งานปลัดกระทรวงสาธารณ สุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของหน่วยงาน 

0.5  
คะแนน  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

 4.2 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน 
ป.ป.ท. 

4.2 หนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ท.
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
ในสั งกัดกระทรวงสาธารณ สุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

0.5  
คะแนน 

5 5.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน 
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงาน จำนวน 17 หน่วยงาน 
 
 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 

5.1 หนั งสือแจ้ งติดตามกำกับ
ห น่ วย งาน ใน สั ง กั ด ก ระท รว ง
สาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน 
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
จำนวน 17 หน่วยงาน 
5.2 หนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ท. 
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
ในสั งกัดกระทรวงสาธารณ สุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

0.5  
คะแนน 

 
 
 
 
 

0.5  
คะแนน 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จของการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทจุริตประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - - - 

 
9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 แหล่งข้อมูล 
 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
 http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 จัดเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 3 หน่วยงานองค์การมหาชน จำนวน 3 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกจิ จำนวน 1 หน่วยงาน 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   นายยงยศ  ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
   หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
   นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1866 
             หน่วยงาน : ศูนยป์ฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มอืคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

34 | P a g e  

 

1.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน  
      ตามภารกิจ พื้นที่ (Area Based) ร้อยละ 20 
 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ  
ประเมิน ITA 

20 
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1. ตัวชี้วัดที ่1.3.1  :    รอ้ยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

2. หน่วยวัด :  ร้อยละ 

3. น้ำหนัก :   ร้อยละ 20 

4. คำอธิบาย :  

 เกณฑ์การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หมายถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์  
เป็นองคป์ระกอบหลักท่ีสำคัญและจำเป็นในการประเมิน จำแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็น
การประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดั ชนี  ได้ แก่  ดั ชนี ความโปร่ งใส (Transparency)   
ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)  
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity 

 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA 
หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 1,850 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ
โรงพยาบาลชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ
ร้อยละ 90 จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบคำถามโดยแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ของแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบ MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System : MITAS ให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ เดือน 
(เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของ
ทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)  

 

5. สูตรการคำนวณ :  

จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบ Evidence-Based ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ป)ี  

จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 

 

 100 
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7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดอืน ดังนี้ 

 7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

 

 7.2) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 

8. รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน เกณฑ์  
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 90 - - - 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 แหล่งข้อมูล 
 9.1 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
   http://www.stopcorruption.moph.go.th/ และ 
 9.2 ระบบตัวชี้วัด KPI (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 9.3 ระบ บ  MOPH Integrity and Transparency Assessment System : MITAS ผ่ าน ผู้ ต รวจ
ประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   นายยงยศ   ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
        หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
   นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
   หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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➢ ประเมินคุณภาพ (รอ้ยละ 10) 

ตัวช้ีวัด 2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา   
              หน่วยงานส่วนกลางในสังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยวัด : ระดับ 

น้ำหนัก   : ร้อยละ 10 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หมายถึง ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ/คุณภาพกจิกรรม/คุณภาพผลงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ส่วนกลาง
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการ 
  การนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  หมายถึง 
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จำนวน 2 กระบวนงาน โดยพิจารณาเลือกกระบวนงานที่มีผลความ
พึงพอใจต่ำสุดนำไปพัฒนาเป็นอันดับแรกสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เลือกกระบวนงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จำนวน 2 กระบวนงาน นำไป
พัฒนา กรณมีีผลสำรวจความพึงพอใจเพียงกระบวนงานเดียวให้เลือกกระบวนงานตามพันธกิจหลักเพ่ิมเติมอีก 
1 กระบวนงาน 

ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา 
หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง ระดับความสำเร็จของหน่วยงานส่วนกลาง 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในกระบวนงานที่นำไปพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือทราบถึงร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รบับริการฯ ทีเ่พ่ิมข้ึน หลังจากหน่วยงานได้ดำเนินการพัฒนากระบวนงานนั้น ๆ แล้ว 
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานเป็นผู้สำรวจ โดยให้หน่วยงานประสานผู้ รับบริการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ 
online ให้ครบถ้วน  

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และประมวลผลสำรวจ
รายหน่วยงาน        

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิง (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 

พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 - หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/
ผลงานของหน่วยงาน  
- หน่วยงานนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ให้วิเคราะห์กระบวนงาน 
จากพันธกิจหลักของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/
กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2 - นำผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/
ผลงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดรายละเอียดระยะเวลาของแต่ละ
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563)  และส่งแผนปฏิบั ติ
การฯให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562  

3 - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 
16 มีนาคม 2563   

4 - หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 
2563  
- หน่วยงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน 
ในกระบวนงานที่หน่วยงานนำไปพัฒนาฯ ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ผ่านระบบ online 
ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ของกระบวนงานที่เลือกจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
- หน่วยงานติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กำหนดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และแจ้งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บรหิารทราบ เพ่ือดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจต่อไป  

5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- สำหรับหน่วยงานที่มีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ปีท่ีผ่านมา 
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจฯ ที่เพ่ิมข้ึน  

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เพิม่ขึน้ร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจฯ ที่เพ่ิมขึ้น  
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1 เพิม่ขึ้นร้อยละ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

คำนวณคะแนนภาพรวมโดยนำคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

- สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้ผล
การสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจฯ  

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจฯ  
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 รอ้ยละ 80 ร้อยละ 85 

คำนวณคะแนนภาพรวมโดยนำคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 - หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน 
ของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- หน่วยงานนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจากการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลสำรวจความ
พึงพอใจฯ ให้วิเคราะห์กระบวนงานจากพันธกิจหลักของ
หน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (0.5 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ/ 
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการพัฒนาฯ 
 
- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ฯ  
(การวิ เคราะห์ ผลสำรวจฯ / 
การวิเคราะห์กระบวนงานของ
หนว่ยงาน) 
 

1 
คะแนน 
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ระดบั เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

2 - นำผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนด
รายละเอียดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563) 
และส่งแผนปฏิบัติการฯให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562  (2 คะแนน) (หากส่ง
ล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.1 คะแนน) 

- แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการฯ  

 

2 
คะแนน 

3 -  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน (1 คะแนน) 
 
-  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 16 มีนาคม 
2563 (1 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 
0.1 คะแนน) 

- เอกสารการทำกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ (เช่น ภาพถ่าย 
รายงานการดำเนินงานฯ)  
- รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการฯ  

2 
คะแนน 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

1 - หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน 
ของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- หน่วยงานนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจากการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลสำรวจความ
พึงพอใจฯ ให้วิเคราะห์กระบวนงานจากพันธกิจหลักของ
หน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (0.5 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ/ 
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการพัฒนาฯ 
 
- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ฯ  
(การวิ เคราะห์ ผลสำรวจฯ / 
การวิเคราะห์กระบวนงานของ
หน่วยงาน) 
 

1 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

2 - นำผลการวิเคราะห์ในขัน้ตอนที่ 1 มาจัดทำแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนด
รายละเอียดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563) 
และส่งแผนปฏิบัติการฯให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562  (2 คะแนน) (หากส่ง
ล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.1 คะแนน) 

- แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการฯ  

 

1 
คะแนน 

3 -  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน (1 คะแนน) 
 
-  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 16 มีนาคม 
2563 (1 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 
0.1 คะแนน) 

- เอกสารการทำกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ (เช่น ภาพถ่าย 
รายงานการดำเนินงานฯ)  
- รายงานความก้าวหน้ าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการฯ  

1 
คะแนน 

4 -  หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
(0.5 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด หักวันละ 0.1 
คะแนน) 
 
 
- หน่วยงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการต่อคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน  
ในกระบวนงานที่หน่วยงานนำไปพัฒนาฯ ได้ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ผ่านระบบ online ที่กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร จัดทำให้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างของกระบวนงาน
ที่เลือกจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (0.25 คะแนน) 
 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
ตามแผนฯ โดยรายละเอียดระบุ  
ผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดแผน ผลลัพธ์ 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต
ข้อเสนอแนะ และเอกสารการ
ทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 
(เช่น ภาพถ่าย รายงานผลการ
ดำเนินงาน) 
- หนังสือบันทึกส่งขอความร่วมมือ 
ให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ
ความพึงพอใจฯ  
 

1 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

 

- หน่วยงานติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้
ครบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 
2563 และแจ้งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบ  
เพ่ือดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจ
ต่อไป (0.25 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด  
หักวันละ 0.1 คะแนน) 

- หนังสือบันทึกแจ้งข้อมูลเพ่ือ 
ให้กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร
วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึง
พอใจต่อไป  

5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- สำหรับหน่วยงานที่มีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ปีที่
ผ่านมา 
กระบวนงานที่  1 ร้อยละความพึงพอใจฯที่ เพ่ิมขึ้น  
(0.5 คะแนน) 

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

2 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

3 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

4 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

5 
กระบวนงานที่  2 ร้อยละความพึงพอใจฯที่ เพ่ิมขึ้น  
(0.5 คะแนน) 

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

2 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

3 

เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 

4 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

5 
คำนวณคะแนนภาพรวมโดยนำคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 
+ คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิารฯ 

1 คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

- สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจฯ (0.5 คะแนน) 

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจฯ (0.5 คะแนน) 
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ  

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
คำนวณคะแนนภาพรวมโดยนำคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 
+ คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที ่2 

 

 

 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ - - - 

 

 
9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

แหล่งข้อมูล : 1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯต่อหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       2. ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน ตามผลการ
สำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
- เอกสารหลักฐานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคณุภาพการให้บริการ /

กิจกรรม /ผลงานของหน่วยงาน 
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10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   นายยงยศ   ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
        หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
   นางสาวพรนิดา นาคทับทิม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
    นางสาววิภาวีณี มูลป้อม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
   หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิ ติ
ภ าย
ใน
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➢ ประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 

1. ตัวช้ีวัดที่  3  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. หน่วยวัด  :  ร้อยละ  
3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 7.5 
4. คำอธิบาย :  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ 
เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
ภาพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จะนำ
ยอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ).เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรวม
ก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS.ทีก่องบริหารการคลังยืนยันอย่างเป็นทางการ มาเป็นฐานข้อมลูการประเมินผล 

การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างหรือออกใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การมีความพร้อม มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและการเบิกจ่ายตามแผน รวมทั้งมีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม แก้ปัญหา เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน รวมก่อหนี้
ผูกพันในระบบ.GFMIS ภาพรวมในรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับทั้งหมด 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. สูตรการคำนวณ :  
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน ในรอบ 12 เดือน    X ๑๐๐ 

                วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕63 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด) 
7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด) 
 
 
 

มิติภายใน 
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 ๒๕61 ๒๕62 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวม 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร้อยละ - - - 

 

  9. แหล่งข้อมูล : กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   นายยงยศ   ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
        หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
   นางสาวแอน อนันตรสุชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
    หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 4  ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS)  
    ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้ำหนัก    : ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย :  

 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) 
หมายถึง กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน 
โดยผ่านกระบวนการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผล 
การปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด  
และมีการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ 
การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนด
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการ
บริหารส่วนกลาง) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และพนักงานราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ จำนวน 24 หน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 
System: PMS)หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) โดยดำเนินการตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิง (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ต้นรอบการประเมิน 

- หน่วยงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด
ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) ให้กับบุคลากร
ในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
๒ - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกัน

ระหว่างผู้บั งคับบัญชาและผู้ ใต้บั งคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้ วัด เป้ าหมาย เพ่ือให้ ได้  
ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้ งสองฝ่าย  
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของงานที่
กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวัง มาลงนามรับทราบ
ร่วมกัน จำนวนสองรอบ โดย       
     รอบแรก  (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562    
     รอบสอง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ 
  1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของงาน เป็นการตกลงดำเนินการทั้งปี  
ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562   
  2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

๓ ระหว่างรอบการประเมิน 
- หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
ทั้งสองรอบ 
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ทั้งสองรอบ 

๔ สิ้นรอบการประเมิน 
- หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 
และ รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 )  และนำผล 
การประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันทำการวิ เคราะห์ผลสำเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของ
หน่วยงาน ทั้ง 2 รอบการประเมิน 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
สูตรการคำนวณ :  

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการที่ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  X ๑๐๐ 
                          จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏบิัตจิริงในแต่ละรอบการประเมิน 
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7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเปน็ 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ12 เดือน ดังนี ้

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 - หน่วยงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และ
เป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) 
ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน (เอกสาร
แนบ 5 ตามภาคผนวก)  

- แ ผ น ที่ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ / แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานที่
แสดงให้เหน็ว่ามกีารจัดทำ 
 
 
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่ามีการสื่อสารให้ข้าราชการ
และพนักงานราชการในหน่วยงาน 
มีความรู้ความ เข้ าใจเกี่ ยวกับ
มาตรฐาน ฯ เช่น รายงานการ 
ป ระชุ ม , บั น ทึ ก แจ้ งภ าย ใน
หน่วยงาน 

0.5 
คะแนน 

 
 
 

0.5 
คะแนน 

 

๒ - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึง
ระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนด
ตัวชี้ วัด เป้าหมาย เพ่ือให้ ได้ผลการปฏิบัติ งานที่
สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้
มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน 
ทั้งสองฝ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2562  
- ผู้ประเมินและผู้ รับการประเมินของหน่วยงาน  
นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของงานที่กำหนด 
ร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรม 
ที่คาดหวังมาลงนามรับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ 
โดย รอบแรก (1 ตุลาคม 2562-30 มีนาคม 2563) 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562  
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานมี
ส่ วน ร่ วม ในการกำหนดและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลรวมทั้ง
มีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและใต้บงัคับบัญชา
(เอกสารแนบ 1- 3 ตามภาคผนวก) 
 
 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน/พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้ ป ระเมิ น /ผู้ รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยเป็น
ลายลักษณ์ อักษรในทุกระดับ 
(เอกสารแนบ 4 ตามภาคผนวก 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 

0.5 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

0.5 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

หมายเหตุ 
1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของ
งาน เป็นการตกลงดำเนินการทั้งปี ให้จัดทำข้อตกลง
และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสอง
ฝ่าย ครั้งเดียว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2562   
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจาก 
วันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 
2563) 

3 - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ 
ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
 
 
 
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำ
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้
เห็ นว่าได้มี การติดตามความ 
ก้าวหน้าผลการดำเนินงานและ
ประเมินผลสำเร็จของตัวชี้วัด
และเป้าหมายในแต่ละระดับเช่น 
รายงานการประชุมหน่วยงาน
ประจำเดือนฯ 
- เอกสาร/หลักฐานที่ แสดงให้
เห็นว่าได้มีการปรึกษาแนะนำ
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
เพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ เช่น รายงานการ
ประชุม 

0.5 
คะแนน 

 
 
 
 
 

0.5 
คะแนน 

4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่าง
วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 )  
และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับ
เลื่อนเงินเดือน 

 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่า มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ต า ม ข้ อ ต ก ล งแ ล ะ ป ระ เมิ น
สมรรถนะรายบุคคลและนำผล
การป ระ เมิ น ม าใช้ ป ระกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง 
วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 
มีนาคม 2563) 

 

0.5 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกัน
ทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนา 
รายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน  

 

- แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล (ส่วนที่  3) ในแบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ /แผนพัฒนาการปฏิบัติ 
งานรายบุคคล (ส่วนที่ 4) ในแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการทั่วไป หรือแผน 
พัฒนารายบุคคลของหน่วยงาน 

0.5 
คะแนน 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงาน 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

หมายเหต ุจำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในแต่ละ 
รอบการประเมินวันที ่1 ตุลาคม  2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2563 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ/พนักงาน
ราชการในหน่วยงาน หรือรายงาน 
ติดตามระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

1 
คะแนน 

 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
   (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2 562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 - หน่วยงานจัดทำแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และ
เป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของหน่วยงานที่ต้ังไว้  
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) 
ใหก้ับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยท่ัวกัน (เอกสารแนบ 
5 ตามภาคผนวก)  

- แผนท่ียุทธศาสตร์/แผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีแสดง
ให้เห็นว่ามีการจัดทำ 
 
 
- เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
ว่ามีการสื่อสารให้ข้าราชการและ
พนักงานราชการในหน่วยงานมี
ค ว า ม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ
มาตรฐานฯเช่น รายงานการประชุม, 
บันทึกแจ้งภายในหน่วยงาน 

0.5 
คะแนน 

 
 

 
0.5 

คะแนน 
 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
๒ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของงานท่ีกำหนดร่วมกัน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมท่ี
คาดหวัง มาลงนามรับทราบร่วมกัน จำนวนสองรอบ 
โดย รอบสอง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)  
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
หมายเหต ุ
1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของ
งานเป็นการตกลงดำเนินการท้ังปี ให้จัดทำข้อตกลงและ
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันท้ังสองฝ่าย 
ครั้งเดียวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562   
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจาก
วันท่ีกำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/
พฤติกรรม ท่ีแสดงให้ เห็ นว่าผู้
ป ระ เมิ น /  ผู้ รั บ ก ารป ระ เมิ น
กำหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยเป็น
ลายลักษณ์ อั กษ รในทุกระดับ 
(เอกสารแนบ 4 ตามภาคผนวก 
รอบสอง (ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 
- 30 กันยายน 2563) 

1 
คะแนน 

 
 
 

3 - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ ให้มีการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
 
 
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อ 
การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

- เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
ว่าได้มีการติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานและประเมินผล
สำเร็จของตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ในแ ต่ละระดับ  เช่น  รายงาน 
การประชุมหน่วยงานประจำเดือนฯ 
- เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
ว่าได้มีการปรึกษาแนะนำเพื่อการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
เช่น รายงานการประชุม 

0.5 
คะแนน 

 
 
 
 

0.5 
คะแนน 

4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลในรอบ 
12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหว่าง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน                   
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่า มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ต า ม ข้ อ ต ก ล งแ ล ะ ป ระ เมิ น
สมรรถนะรายบุคคลและนำผล
การป ระ เมิ น ม าใช้ ป ระกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนเงินเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 
ถึง 30 กันยายน2563) 
 

0.5 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน ร่วมกัน 

ทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนา 
รายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน  

- แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล (ส่วนที่  3) ในแบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ /แผนพัฒนาการปฏิบัติ 
งานรายบุคคล (ส่วนที่ 4) ในแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการทั่วไป หรือแผน 
พัฒนารายบุคคลของหน่วยงาน 

0.5 
คะแนน 

5 ร้อยละข้าราชการ/พนักงานราชการในหน่วยงาน 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.60 
คะแนน 

0.80 
คะแนน 

1 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ  จำนวนข้ าราชการและพนั กงานราชการตามปฏิบั ติ จริ งในแต่ ละ 
รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ/พนักงานราชการใน
หน่วยงาน หรือรายงานติดตามระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

 

1 
คะแนน 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ๒๕61 ๒๕62 
ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (PMS) ของหน่ วยงาน ในสั งกั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - - - 

 

9. แหล่งข้อมูล : กลุม่งานบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   นายยงยศ   ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
        หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมลู:  
   นางสาวนภเกตต์ ขันศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
    หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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➢ การพัฒนาองค์การ (รอ้ยละ 15) 

1. ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก    : ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย : 

   ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ
หน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment  :  ITA) รูปแบบ  Open Data  Integrity and 

Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
ของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า  
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณ
เหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

- หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง จำนวน 24 หน่วยงาน 
เหตุผล :  
1. เพ่ือให้มีการวางแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อ
จัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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2. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
3. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ 
และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล ข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

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

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
แลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
(2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  

2 หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (หนังสือ
อนุมัติแผน ฯ พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบวัุนที่ 30 ตุลาคม 2562 

(1.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
ตามขั้นตอนที่ 2 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 
  - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
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 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562       
       (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน (หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) 

(2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
  - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2562  

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 

(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ(งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตนำรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอ 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
(2) ส่งหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตนำรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอ 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 
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 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 
2563 

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563) 

 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 

 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕63 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕63 

 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯพร้อม ขออนุญาตนำรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕63 
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 (3) กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจาก
งบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ใช้อำนาจตามที่ ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามระเบียบนี้แล้ว ให้จัดทำและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า 
ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่ วันที่โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” 

(4) สำเนาเอกสารตามข้อ (3) ถ้ามี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตกระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดส่งไปยังสำนักงบประมาณ (สำคัญ) 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 
๒๕63 

๕ หน่วยงาน ดำเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ตามแบบการวิเคราะห์ผลตามแผนฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข กำหนด 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายใน
วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕63 

(1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 9  ตุลาคม ๒๕63 เพ่ือวิเคราะห์
ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 
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หมายเหตุ : 
1. ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government 
 Partnership: OGP) 

ทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. จัดทำแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และนำขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ขึ้นประกอบด้วย 

2. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

ทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ  
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน 
รับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  1.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยัง anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย  
      1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร  
   1.2.2 แบบสรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
   1.2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (2) 
เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศที่หน่วยงาน 
หมายเหตุ : คะแนนการจัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  มีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 1 คะแนน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  ดังสูตรการคำนวณ ดังนี้ 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจำนวน 12 เดือน) = 1 คะแนน
จำนวน 12 เดือน 
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3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) 

ทุกหน่วยงาน ที่มีการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบ
ลงทุน) ต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28  
 1. จัดทำและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณ
กำหนด แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” 
 2. สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวง
สาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com เพื่อรวบรวมนำสง่ไปยังสำนักงบประมาณ 
 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

๑ (1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ 
  -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
     - และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (0.50 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบหลักของ
หนว่ยงานในการจัดทำ 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และ/หรือ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เฉพาะงบ 
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) 
เสร็จสิ้น ระบุภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 

1  
คะแนน 

(2) หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  
(0.50 คะแนน) 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
 

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ  
ท่ีมีการขออนุญาตนำแผนปฏิบั ติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  พร้อมแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2562  
 (1.2) แผนปฏิ บั ติ การจัดซื้ อจั ดจ้ าง 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะ
งบลงทุนฯ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูล ระบุภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

2  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่า
คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ  
(งบดำเนินงาน) 
  1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ (1 คะแนน) 
  1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (1 คะแนน) 

2 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ
จัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ   พ .ศ . ๒๕63   เฉพาะงบลงทุ น   
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 

   2.1.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจา้งฯ  
(0.50 คะแนน) 

   2.1.2  เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

   2.2.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจา้งฯ  
(0.50 คะแนน) 

   2.2.2  เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ (0.50 คะแนน) 

1 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมั ติแผนฯ  
ท่ีมีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  

(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายในวันที่   
12 พฤศจิกายน 2562  

 

 

 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล
ตามแผนปฏิบั ติการจั ดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ระบุภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
สาธารณสุข ระบุ วันที่  7 มกราคม 
๒๕63 

2  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล
ตามแผนปฏิบั ติการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภายในวันที่ 27 มีนาคม 
๒๕63 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
ห ลั ก ฐาน เผยแพร่ทั้ งห มด  ส่ ง ให้  
ศูนย์ปฏิบั ติ การต่อต้ านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ระบุ วันที่  1 
เมษายน ๒๕63  

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่า
คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ  
(งบดำเนินงาน) 
     1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ไตรมาส 2 พร้อมเผยแพร่ (1 คะแนน) 
     1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (1  คะแนน) 

2 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ
จัดจ้าง งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ เฉพาะ
งบลงทุน ไตรมาส 1 
           2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ  พร้อมเผยแพร่ (0.30 คะแนน) 
           2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.30 คะแนน) 

0.60 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 2 
        2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัด
จ้างฯ  พร้อมเผยแพร่ (0.30 คะแนน) 
        2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.30 คะแนน) 

0.60 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบดำเนินงาน 
ไตรมาส 2 
        2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้างฯ  พร้อมเผยแพร่ (0.40 คะแนน) 
       2.3.2 สง่หลักฐานให้ ศปท. (0.40 คะแนน) 

0.80 

 

(1) หนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มีการขออนุญาต
นำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ระบภุายใน
วันที ่27 มีนาคม ๒๕63 

(2) หลั กฐานตามข้ อ (1) Print Screen 
ห ลั กฐาน เผยแพ ร่ ทั้ งห มด ส่ งให้  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 1 เมษายน ๒๕63 
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7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๑ (1) หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  
 - และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  (0.50 คะแนน) 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของ
หน่วยงานในการจัดทำ 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

- และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง เสร็จสิ้น ระบุภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2562 

1 
คะแนน 

 (2) หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
(0.50 คะแนน) 

 

2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตนำแผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบ
ลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล  ระบุภายใน วันที่   
30 ตุลาคม 2562 

(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉ พ าะ งบ ล งทุ น ฯ  Print Screen 

หลักฐานการเผยแพร่  และหน้ า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ระบุภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

1 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่า
คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ  
(งบดำเนินงาน) 
  1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  (0.50 คะแนน) 

    1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ
จัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

    2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิง่ก่อสร้าง 
            2.1.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  
(0.25  คะแนน) 
            2.1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.50 

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
        2.2.1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ (0.25  
คะแนน) 
        2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.50 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตนำแผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ระบุภายในวันที่  8 พฤศจิกายน 
2562  
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้ อ มู ล  ร ะ บุ ภ า ย ใ น วั น ที่ 12 
พฤศจิกายน 2562  
 
 

 

 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
 
 
 
 
 
 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล
ตามแผนปฏิบั ติการจัดซื้ อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ท่ีมีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบติัการจัดซื้อจัดจา้ง ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบ 
ฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
ห ลั ก ฐ าน เผยแ พ ร่ ท้ั งห ม ด ส่ ง ให้  
ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณ สุข  ระบุวั นที่   
7  มกราคม  ๒๕63  

1 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 
งบประมาณพ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล
ตามแผนปฏิบั ติการจัดซื้ อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯ ท่ีมีการขออนุญาตนำ
แผนปฏิบติัการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบ 
ฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุ
ภายในวันที่ 27 มีนาคม ๒๕63  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
ห ลั ก ฐ าน เผยแ พ ร่ ท้ั งห ม ด ส่ ง ให้  
ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่  1 
เมษายน ๒๕63  

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบั ติการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่า
คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ  
(งบดำเนินงาน) 
     1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ไตรมาส 2 พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
     1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ
จัดจ้าง งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

     2.1 รายงานผลตามแผนจดัซ้ือจัดจ้างฯ เฉพาะ 
งบลงทุน ไตรมาส  1 
             2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
            2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.30 

    2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน 
ไตรมาส 2 
           2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ  พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
           2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบดำเนินงาน 
ไตรมาส 2 
       2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้างฯ  พร้อมเผยแพร่ (0.20 คะแนน) 
      2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.20 คะแนน) 

0.40 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล
ตามแผนปฏิบั ติการจัดซื้ อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   
ท่ีมีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕63  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ท้ังหมด ส่งให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่  1 เมษายน 
๒๕63 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขออนุญาต 
นำแผนปฏิบั ติ การจัดซื้ อจั ดจ้ าง  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภายในวันที่ 26 มิถุนายน 
๒๕63 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลั กฐาน เผยแพร่ทั้ งห มด ส่ ง ให้  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 1 
กรกฎาคม ๒๕63 

1 
คะแนน 

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการขออนุญาต 
นำแผนปฏิบั ติ การจัดซื้ อจั ดจ้ าง  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภายในวันที่ 25 กันยายน 
๒๕63  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลั กฐาน เผยแพร่ทั้ งหมด ส่ งให้  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
  

 
(3 ) และ (4 ) หลักฐานกรณี โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนิน 
งานเป็นงบลงทุน) รายงานตามแบบ
ที่สำนักงบประมาณกำหนดไม่เกิน 
15 วันนับแต่วันที่ โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณ สุข  
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดส่งไป
ยังสำนักงบประมาณ 

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง ค่า
คะแนน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับ จัดสรรงบประมาณ  
(งบดำเนินงาน) 
    1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ไตรมาส 4 พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
    1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ
จัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

     2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ เฉพาะ 
งบลงทุน ไตรมาส  3 
            2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
           2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.  (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ  เฉพาะงบลงทุน  
ไตรมาส 4 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ  
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
   2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.  (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบดำเนินงาน 
ไตรมาส 4 
        2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจดัซ้ือจัดจ้างฯ  
พร้อมเผยแพร่ (0.20 คะแนน) 
        2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท.  (0.20 คะแนน) 

0.40 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
ที่มีการขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการ
ขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายในวันที่ 
25 กันยายน ๒๕63  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐาน เผยแพร่ทั้ งหมด ส่ งให้  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 1 
ตุลาคม ๒๕63 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

5 (1) วิเคราะห์ผลตาม 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน ฯ (ถ้ามี) 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบตัิการจดัซื้อจัดจ้าง 
ค่า

คะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ   
(งบดำเนินงาน) 
     1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ปีงบประมาณ 2563 พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
     1.2  ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ
จัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทุน (รวมถึงการ
แปลงงบเพื่อจัดซื้อจัดจ้างเป็นงบลงทุน)  

 

     2.1 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
ปีงบประมาณ 2563 
             2.1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้างฯ  พร้อมเผยแพร่ (0.25 คะแนน) 
            2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.25 คะแนน) 

0.50 

2.2 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ งบดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 
         2.2.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ พร้อมเผยแพร่ (0.25 คะแนน) 
         2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.25 คะแนน) 

0.50 

 

(1.1) สำเนาหนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบ ผลการวิเคราะห์ตามแผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบ
ลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อม Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

(1 .2 ) ส่ ง ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ให้  
ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้ านการทุจริต 
กระทรวง สาธารณสุข ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 
2563 
 
 

1 
คะแนน 

 

หมายเหตุ  
  ทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้ จึงกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 
(ค่าคะแนนการประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) + ค่าคะแนนการจัดส่งแบบ สขร. 1 (เต็ม 1 คะแนน)) x 5 = คะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 

                                               6  
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

ระดับ - - - 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
แหล่งข้อมูล : กลุม่งานบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แฟ้มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต    

      กระทรวงสาธารณสุข 
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   นายยงยศ   ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
        หนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
   นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
   นางสาวชนกพร  แสนสุด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
    หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2. หน่วยวัด : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 5 (7.5) 

4. คำอธิบาย  : 

  องค์กร / หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่น 
ที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วม
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด  
3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม และระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ จนประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อน 
การมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอด 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้
  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสามารถ
ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อน 
การมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอด 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

1 ผู้บรหิารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร่วมกันดำเนินการ 
(1) ประกาศเจตนารมณร์่วมกันเปน็ลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
 (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 (1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
 

 

 

 



คู่มอืคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

72 | P a g e  

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
  (2) กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 

โดยต้องสอดคล้องกับ 
(2.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (2.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

(2.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 

(2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
(2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

2 หน่วยงาน ดำเนินการ 
 (1) แต่งตัง้คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน หรือทบทวน

คำสั่งฯ และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
(2) จดัทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้อง
กับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

3 หน่วยงาน ดำเนินการ 
 (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เ พ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (3.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (3.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน-30 กันยายน 2563) 

4 หน่วยงาน ดำเนินการ 
 (1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และโครงการหรือกิจกรรมดีเด่น ดังนี้ 

 (1.1) กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรในสังกัดที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
 (1.2) กิจกรรมประกาศยกย่องโครงการ กิจกรรมดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย จนเป็น
แบบอย่าง 

(2) จัดการประชุมร่วมกันกับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้าหมายใน 3 มิติ ดังต่อไปนี้
 (2.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 

 (2.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (2.3) วิถีวัฒนธรรม 
5 หน่วยงาน ดำเนินการ 
 (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(2) จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

(3) เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) 
ปี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือถ่ายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงาน 
องค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น  
ทางไปรษณีย์ อิ เล็กทรอนิกส์  moph.moral@gmail.com ภายในวันที่  15 กันยายน 2563  
ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (4.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (4.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมนิ 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 รอบ 6 เดือนแรก  

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ร่วมกันดำเนินการ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
 (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 (1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน 
การทุจริต 
 
 
 
(2) กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยาก
แก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (2.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 
2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (2.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 
 (2.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (2 .4 ) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ 
คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

 
 
 
 
(1.1) ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
(0.20 คะแนน) 
(1.2) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ ฯ   
(2 เรื่อง)  (0.20 คะแนน) 
(1.3) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(0.20 คะแนน) ระบุภายในวันที่  29 
พฤศจิกายน 2562 

(2.1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย (0.20 คะแนน) 
(2.2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม ฯ 
(0.2 0 คะแนน) 

1 
คะแนน 

 
 
 
 
 

2 (1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน หรือ
ทบทวนคำสั่ง ฯ และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขทางไปรษณีย์
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

- คำสั่ งแต่ งตั้ งคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน (1 คะแนน) 

2  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมนิ 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ

หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมี
การมอบหมายบุคลากรและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่ า นั้ น  ท า ง ไป ร ษ ณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com     
ภายในวันที่ 29พฤศจิกายน 2562 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 คะแนน) 
 

 

3 (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน 

(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนิน 
การตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง 
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้ น 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์ม 
ดังนี้ 
 (3.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 (3.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(1.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (0.60 
คะแนน) 
(1.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (0.70 คะแนน) 
(1.3) ภาพถ่ายกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่ วมกั นของสมาชิ ก ในองค์ กร 
(0.70 คะแนน) 
 

2  
คะแนน 
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7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563) 

 

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 2562  -  31 มีนาคม 2563) 
ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร่วมกันดำเนินการ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์ 
อักษร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
ดังนี้ 
 (1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ 
 (1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
(1.1) ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
(0.20 คะแนน) 
(1.2) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ฯ (2 เรื่อง)  
(0.20 คะแนน) 
(1.3) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ฯ ที่มี
การลงลายมือชื่อของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (0.20 คะแนน) ระบุภายใน 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

1  
คะแนน 

 (2) กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหา
ที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”  
ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (2.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559 -2564) คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 
  
      (2.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (2.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนัก 
งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

(2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 
 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ทีม่ีหลักการ
สำคญั คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

(2.1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนดคุณธรรม
เป้าหมาย (0.20 คะแนน) 
(2.2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมฯ (0.20 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
2 (1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
หรือทบทวนคำสั่ ง ฯ และจัดส่งให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภ า ย ใ น 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
(0.50 คะแนน) 

1  
คะแนน 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของห น่ วยงาน  ป ระจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ที่ สอดคล้องกับคุณธรรม
เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมาย
บุคลากรและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (0.50 คะแนน) 
 

 

3 (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จ
ของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 

(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ . 256 3  รอบ  6  เดื อน  จั ดส่ งให้  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟลข์้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ ได้ จ าก โป รแ กรม  Microsoft Word 
เท่ านั้ น  ท างไป รษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 
16 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

(1.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(0.30 คะแนน) 
(1.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (0.35 คะแนน) 
(1.3) ภาพถ่ายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (0.35 คะแนน) 

1  
คะแนน 



คู่มอืคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

78 | P a g e  

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

3  (3.1) แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผน ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

      (3.2) แบบติดตามประเมินผลแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

4 (1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และ
โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น ดังนี้ 
 (1.1) กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร 
ในสังกัดที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
 (1.2) กิจกรรมประกาศยกย่องโครงการ 
กิจกรรมดี เด่น ในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย จนเป็นแบบอย่าง 

 

(1 .1) รายงานการประชุม เพ่ือคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงาน โครงการ กิจกรรมดีเด่น (0.15 คะแนน) 
(1.2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมฯ (0.10 คะแนน) 
(1 .3 ) เกณ ฑ์ การคัด เลื อกบุ คคล หน่ วยงาน 
โครงการ กิจกรรมดีเด่น (0.15 คะแนน) 
(1.4) ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน โครงการ 
กิจกรรมดีเด่น (0.15 คะแนน) 
(1.5) ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่องเชิดชูฯ (0.15 
คะแนน) 

1  
คะแนน 

 (2) จัดการประชุมร่วมกันกับบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย 
อย่างน้อย 2 มิติ จากมิติดังต่อไปนี้ 
 (2.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 

 (2.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (2.3) วิถีวัฒนธรรม 

(2.1) รายงานการประชุมร่วมกันกับบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย 
(0.15 คะแนน) 
(2.2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมฯ (0.15 คะแนน) 
 

 

5 (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสรมิ 
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนิน 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

(2) จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

(1.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณ สุข  ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (0.15 คะแนน) 
(1.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(0.20 คะแนน) 
(1.3) ภาพถ่ายกิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม (0.15 คะแนน) 
(1.4) เอกสารองค์ความรู้การดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมของหน่วยงาน (0.15 คะแนน) 

1 
คะแนน 

 

 



คู่มอืคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

79 | P a g e  

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 (3) เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน

วิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม 
(MOPH Moral Market) ปี  3  ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือถ่ายทอด 
ขยายผล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง 

(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จัดส่ งให้  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ ได้ จ าก โป รแ กรม  Microsoft Word 
เท่ านั้ น  ท างไป รษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่  
15 กันยายน 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (4.1) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (4.2) แบบติดตามประเมินผลแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(1.5) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) การเผยแพร่ 
เอกสารองค์ความรู้ ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(0.15 คะแนน) 
(1.6) ภาพถ่ายกิจกรรมการเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ฯ 
(0.20 คะแนน) 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ระดบั - - - 
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9. แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
  แหล่งข้อมูล 
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
   แฟ้มองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข    
 
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   นายยงยศ   ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
        หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
   นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
   นายพศวีร์  วัชรบุตร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
   นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
    หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

  หัวข้อ: คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ปฏิบัติการ  
           ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          รายละเอียดตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ปฏิบัติการ     
  ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 วันท่ี  29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผดิชอบการนำข้อมลูขึน้เผยแพร ่
พรนดิา  นาคทบัทิม 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันท่ี  29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 




