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๒๔ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

1. ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
2. หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
3. น้ าหนัก : ร้อยละ 7.5 
4. ค าอธิบาย   : 

   ความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment  :  ITA) รูปแบบ Open Data  Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า  
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน)  
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่าแลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน 
รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

- หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน 24 หน่วยงาน 
เหตุผล :  
1. เพ่ือให้มีการวางแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนโดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
3. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
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๒๕ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

  4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. สูตรการค านวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
    ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงาน ด าเนินการ 

(1) ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 แลแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้
ก าหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้
ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานใหเ้สร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  

2 หน่วยงาน ด าเนินการ 
(1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขระบวัุนที่ 30 ตุลาคม 2562 

(1.2) จดัส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามขั้นตอนที่ 2 (1) ใน
รูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ ประกอบด้วย 

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
  - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
(2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
 (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) 

(2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
  - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหนา้แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
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๒๖ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ(งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 
27 ธันวาคม 2562 
(2) ส่งหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง 
(ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2563) 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ 
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่  
27 มีนาคม 2563 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง 
(ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 6 เดือน ดังนี ้
(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายใน
วันที่ 27 มีนาคม 2563 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 

และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  

(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร ่ภายในวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕63 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕63 
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๒๗ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯพร้อม ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  

(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕63 

(3) กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) 
ให้หน่วยงานด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้แล้ว ให้จัดท าและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า ตามแบบรายงาน
ทีส่ านักงบประมาณก าหนดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่ วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” 

(4) ส าเนาเอกสารตามข้อ (3) ถ้ามี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดส่งไปยังส านัก
งบประมาณ (ส าคัญ) 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน ดังนี ้
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายใน
วันที่ 25 กันยายน 2563 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕63 

๕ หน่วยงาน ด าเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบการวิเคราะห์ผลตามแผนฯ  
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมขออนุญาตน าผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐาน 
การเผยแพร่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕63 

(1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที ่anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันที่ 9  ตุลาคม ๒๕63 เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 
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๒๘ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

หมายเหตุ : 
1. ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล ตามความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลภาครฐั (Open Government  Partnership: OGP) 

ทุกหน่วยงาน ต้องด าเนินการตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องด าเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลูผา่นเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. จัดท าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และน าขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน
ในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย 

2. แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

ทุกหน่วยงาน ต้องด าเนินการ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน 
(โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
  1.2 ส่ งแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปยั ง 
anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย  
      1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร  
   1.2.2 แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
   1.2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (2) เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศที่หน่วยงาน 
หมายเหต ุ: คะแนนการจัดสง่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจดัจา้งในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  มีคะแนนเต็มเท่ากบั 1 คะแนน (ระหวา่ง
เดือน ตลุาคม 2562 – กันยายน 2563)  ดังสูตรการค านวณ ดงันี ้

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจ านวน 12 เดือน) = 1 คะแนน 
จ านวน 12 เดือน 

3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) 

ทุกหน่วยงาน ที่มีการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) ตอ้งด าเนนิการตามระเบยีบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28  
 1. จัดท าและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า ตามแบบรายงานที่ส านักงบประมาณก าหนด แต่อย่างช้า 
ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” 
 2. ส าเนาเอกสารตามข้อ 1. ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com เพื่อรวบรวมน าส่งไปยังส านักงบประมาณ 
  

mailto:santana.k1986@gmail.com
mailto:santana.k1986@gmail.com
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๒๙ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวา่งวันที่ 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) หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท า 

  -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
     - และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) (0.50 คะแนน) 

- ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน 
ในการจัดท า 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  
เสร็จสิ้น ระบุภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

1  

(2) หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  (0.50 คะแนน) 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  
 

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ  
ท่ีมีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล ระบุภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  
 (1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุนฯ 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

2  

 (2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหนว่ยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
  1.1 ขออนุมัตแิผนจดัซ้ือจัดจ้างฯ (1 คะแนน) 
  1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (1 คะแนน) 

2 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบด าเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  เฉพาะงบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 

   2.1.1  ขออนุมัตแิผนจดัซ้ือจัดจ้างฯ  (0.50 คะแนน) 
   2.1.2  เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  

   2.2.1  ขออนุมัตแิผนจดัซ้ือจัดจ้างฯ  (0.50 คะแนน) 
   2.2.2  เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ  
ท่ีมีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายในวันที่  
12 พฤศจิกายน 2562  
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๓๐ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่ม ี
การขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2562  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุ
วันที่ 7 มกราคม ๒๕63 

2  

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่ม ี
การขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ ข้ อมู ล 
ระบุภายในวันที่ 27 มีนาคม ๒๕63 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลักฐานเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ระบุวันที่ 1 เมษายน ๒๕63  
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๓๑ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
     1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 
พร้อมเผยแพร่ (1 คะแนน) 
     1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (1  คะแนน) 

2 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบด าเนินงาน และงบลงทุน 

 

  2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 1 
           2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.30 คะแนน) 
           2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.30 คะแนน) 

0.60 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 2 
        2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.30 คะแนน) 
        2.2.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.30 คะแนน) 

0.60 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบด าเนินงาน ไตรมาส 2 
        2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.40 คะแนน) 
       2.3.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.40 คะแนน) 

0.80 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มีการขออนุญาต
น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุ
ภายในวันที่ 27 มีนาคม ๒๕63 
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลั กฐาน เผยแพร่ ทั้ งหมดส่ ง ให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 1 เมษายน ๒๕63 
 
 
 
 
 
 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 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) หนว่ยงานก าหนดผู้รับผดิชอบหลักในการจดัท า 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  
 - และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
(0.50 คะแนน) 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน
ในการจัดท า 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

- และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
เสร็จสิ้น ระบุภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

1  

 (2) หน่วยงานจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบของ
หน่วยงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
(0.50 คะแนน) 
 
 
 

 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓๒ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี)  

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ 
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายในวันที่  
30 ตุลาคม 2562 

(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะ 
งบลงทุนฯ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ระบุภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

1  

 (2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหนว่ยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
  1.1 ขออนุมัตแิผนจดัซ้ือจัดจ้างฯ  (0.50 คะแนน) 

    1.2 เผยแพร่ขอ้มูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบด าเนินงาน และงบลงทุน 

 

    2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63  เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
            2.1.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  (0.25  คะแนน) 
            2.1.2 เผยแพร่ขอ้มูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.50 

2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63  
        2.2.1 ขออนุมัติแผนจดัซ้ือจัดจ้างฯ (0.25  คะแนน) 
        2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.50 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ 
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ระบุภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 Print 
Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายใน
วันที1่2 พฤศจิกายน 2562  
 

 

 

 

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

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลตาม
แผนปฏิบั ติการจัดซื้ อจัดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ท่ีมีการขออนุญาตน า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐานเผยแพร่
ท้ังหมดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 7  มกราคม  ๒๕63  

1  
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๓๓ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลตาม
แผนปฏิบั ติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ท่ีมีการ
ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕63  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ท้ังหมดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่  
1 เมษายน ๒๕63  

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหนว่ยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
     1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 
พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
     1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบด าเนินงาน และงบลงทุน 

 

     2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส  1 
             2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจดัจา้งฯ  พรอ้ม
เผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
            2.1.2 ส่งหลักฐานให้ ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.30 

    2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 2 
           2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
           2.2.2 ส่งหลักฐานให ้ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบด าเนินงาน ไตรมาส 2 
       2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.20 คะแนน) 
      2.3.2 ส่งหลกัฐานให ้ศปท. (0.20 คะแนน) 

0.40 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ท่ีมีการขออนุญาต
น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายในวันที่ 
27 มีนาคม ๒๕63  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลั กฐานเผยแพร่ ท้ั งหมด ส่ ง ให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 1 เมษายน ๒๕63 
 

 

 
 
 

 

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มี
การขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ระบุภายในวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕63 

1  
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๓๔ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลั กฐานเผยแพร่ ทั้ งหมดส่ ง ให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕63 

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) 
 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่ งก่อสร้าง) ฯ 
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ ข้ อมู ลระบุ ภายในวั นที่   
25 กันยายน ๒๕63  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen 
หลั กฐานเผยแพร่ ทั้ งหมด ส่ งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
(3) และ (4) หลักฐานกรณีโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่าย
จากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) รายงาน
ตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนดไม่เกิน 15 
วันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ าย ส่ งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข  และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยัง
ส านักงบประมาณ 
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๓๕ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหนว่ยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
    1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ ไตรมาส 4 
พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
    1.2 ส่งหลกัฐานให ้ศปท.  (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบด าเนินงาน และงบลงทุน 

 

     2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส  3 
            2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ   
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
           2.1.2 ส่งหลักฐานให ้ศปท.  (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 4 
   2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจั ดจ้ างฯ  
พร้อมเผยแพร ่(0.15 คะแนน) 
   2.2.2 ส่งหลกัฐานให ้ศปท.  (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.3 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบด าเนินงาน ไตรมาส 4 
        2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ   
พร้อมเผยแพร่ (0.20 คะแนน) 
        2.3.2 ส่งหลักฐานให ้ศปท.  (0.20 คะแนน) 

0.40 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มีการขออนุญาต
น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุ
ภายในวันที่ 25 กันยายน ๒๕63  
(2) หลักฐานตามข้อ (1)Print Screen 
หลั กฐานเผยแพร่ ทั้ งหมด ส่ งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 (1) วเิคราะห์ผลตาม 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน ฯ (ถ้ามี) 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนน 
1. กรณีหนว่ยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ  (งบด าเนินงาน) 
     1.1 เสนอวิ เคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้ างฯ 
ปีงบประมาณ 2563 พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
     1.2  ส่งหลักฐานให้ ศปท.  (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง         
งบด าเนินงาน และงบลงทุน (รวมถึงการแปลงงบเพื่อจัดซ้ือจัด
จ้างเป็นงบลงทุน)  

 

     2.1 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2563 
             2.1.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ  
พร้อมเผยแพร่ (0.25 คะแนน) 
             2.1.2 ส่งหลกัฐานให ้ศปท.  (0.25 คะแนน) 

0.50 

2.2 วิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ งบด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 
         2.2.1 เสนอวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างฯ   
พร้อมเผยแพร่ (0.25 คะแนน) 
         2.2.2 สง่หลกัฐานให้ ศปท. (0.25 คะแนน) 

0.50 

 

(1.1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ 

ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

(1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่  
9 ตุลาคม 2563 
 
 

1  
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๓๖ คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

หมายเหตุ  

  ทุกหน่วยงาน ต้องด าเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ จึงก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 
(ค่าคะแนนการประเมิน (เตม็ 5 คะแนน) + ค่าคะแนนการจัดสง่แบบ สขร. 1 (เต็ม 1 คะแนน)) x 5 = คะแนนตัวชี้วดัที่ 5 
                                               6  

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 

ระดับ - - - 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ๐ ๒๕๙๐ ๑866 

2. นางสาวชนกพร   แสนสุด ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ 

 


