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ค าน า 
 

 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ ๒) ขอบเขต 3) คำจำกัดความ 4) ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 6) ระบบติดตามประเมินผล 7) แบบฟอร์ม 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี ้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

"การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจการอำนวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบ 
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกำหนด
มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ อ่ืนใดเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25644 เป็นต้นมา โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกระทรวง 
และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จึงจัดทำคู่มือ 
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีแผนที่บอกเส้นทางการทำงาน

การจัดทำคำรับรองที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
และรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 

1.2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทราบถึงแนวทาง การ
จัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดระยะเวลา และเพ่ิมความครบถ้วนถูกต้อง 

1.2.3 เพ่ือถ่ายทอดให้บุคลากรใหม่สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน สามารถ 
เริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางาน 
ที่ไม่เป็นระบบ 
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        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 2 
 

การบริหารจัดการ 
2.1 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ขอบเขต 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในการ

จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำตัวชี้วัด  
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การดำเนินการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการจดัทำรายงานการประเมินผล  

 
2.4 คำจำกัดความ 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางท่ี 
กลุม่พัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กรอบการประเมิน หมายถึง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 3.1.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป. 

2  
 
 

1 วัน - กพร. สป 
- หน่วยงาน
ในสังกดั สป. 
ราชการ
บริหาร
ส่วนกลาง 

3  
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 

4  
 
 
 
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป 
 

 
 
 

(4) กพร. สป. วิเคราะห์ข้อมลูตัวช้ีวัดตาม (ร่าง)  
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ  

และตามมติที่ประชุม ฯ ตาม (2) 
 
 

(1) กพร. สป. กำหนด (รา่ง) กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 

(2) กพร. สป. ประชุมช้ีแจงหน่วยงานในสังกัด สป. ราชการบริหาร
ส่วนกลาง รับทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ 
 

(3) ศปท. สธ. เข้าร่วมประชุมช้ีแจง (ร่าง) กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 

 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 

  

5 กพร. สป. 
ดำเนินการ 

- กพร. สป 
- หน่วยงานใน
สังกัด สป. 
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง 

6  
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

7  
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป 
 

8  2 เดือน - กพร. สป 
- หน่วยงานใน
สังกัด สป. 
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง 

9  
 
 
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

 
 
 
 
 
 

(6) ศปท. สธ. เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

(7) กพร. สป. เสนอเอกสารคำรับรองฯ ของหน่วยงาน  
ให้หวัหน้าหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงลงนาม  

ในคำรับรองฯ 

(8) ศปท.สธ. ดำเนนิการตามคำรบัรอง  
และจัดส่งคู่มือคำรับรองให้กับ กพร.สป. 

(9) ศปท.สธ. ติดตามตวัช้ีวัดตามคำรับรองฯ ครั้งท่ี 1 

ข 

ก 

(5) กพร. สป. ประชุมเจรจาความเหมาะสมของตวัช้ีวัด 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจกิายน  2562 หน้า 8 ของ  

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

10  
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

11  
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

12  
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

13  
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป. 

14  
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป. 

 
 
 
 
 
 
   

(11) ศปท.สธ. ติดตามตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ครั้งท่ี 2 

ข 

(10) ศปท.สธ. จดัส่งรายงาน รอบ 6 เดือน 

(12) ศปท.สธ. จดัส่งรายงาน รอบ 12 เดอืน 

(13) กพร.สป. ตรวจประเมิน 

(14) กพร.สป. แจ้งผลการตรวจประเมิน 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจกิายน  2562 หน้า 9 ของ  

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

3.1.1.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด (ร่าง) กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  และจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง รับทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง)  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัวชี้วัดตาม (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ประจำปี
งบประมาณ และตามมติที่ประชุม ฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุม
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เสนอเอกสารคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงลงนาม ในคำรับรองฯ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามคำรับรอง และจัดส่งคู่มือคำรับรองให้กับ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ครั้งที่ 1 และจัดส่งรายงาน รอบ 6 เดือน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ครั้งที่ 2 และจัดส่งรายงาน รอบ 12 เดือน  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการตรวจประเมิน 
 

  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำร่างกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
    2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

    3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง)  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี  งบประมาณ 
  4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดตาม 
(ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ และตามมตทิี่ประชุม ฯ ตาม (2) 
  5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก  
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
     



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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วันที่บังคับใช้  6  พฤศจกิายน  2562 หน้า 10 ของ  

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลตาม 
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน และตัวชี้วัดตามนโยบายของผู้บริหาร 

  7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอเอกสารคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงลงนาม ในคำรับรองฯ   

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานดำเนินการตามคำรับรอง 

9. ผู้ประสานหลักของหน่วยงานกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน ครั้งที่ 1  
โดยการแจ้งเวียนภายใน 

10. หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ โดยการประเมินผลตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 6 เดือน (ตามแบบฟอร์มรายงานในภาคผนวก) ได้ครบถว้นและทันตามกำหนดเวลา 

11. ผู้ประสานหลักของหน่วยงานกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน ครั้งที่ 2  
โดยการแจ้งเวียนภายใน 

12. หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ โดยการประเมินผลตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 12 เดือน (ตามแบบฟอร์มรายงานในภาคผนวก) ได้ครบถว้นและทันตามกำหนดเวลา 

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เตรียมข้อมูล และเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการตรวจประเมิน โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  

 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน  2562 หน้า 11 ของ  

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 
คูม่ือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจดัทำคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต กระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ป ี
(ทบทวน) 

เว็บไซตศ์ูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าถึงได้
ตลอดเวลา 

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
  บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก 
และบุคคลทั่วไป 
 
4.4 ระบบติดตามประเมินผล 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน  2562 หน้า 12 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

บทที่ 5 

ภาคผนวก 

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการจัดทำ Work Flow 

 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 

 

 

 

 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
แสดงถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 13 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 6 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 14 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

5.3 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัด 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

1. ตัวช้ีวัดที่   ...................................................................................................................................................... 

2. หน่วยวัด  : ร้อยละ/จำนวน........................................................................ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 

4. คำอธิบาย: 

5. สูตรการคำนวณ: 

 

 

 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 

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

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

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... – 30 กันยายน ....) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด..................................... ร้อยละ/
จำนวน 

ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล:………………………………………………………………..………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

10. ผู้กำกับดแูลตัวชี้วัด: ..................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 
      หนว่ยงาน : …………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล : ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................... 
     หน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดที่   ...................................................................................................................................................... 

2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 

4. คำอธิบาย: 

   

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การใหค้ะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแตล่ะระดับ ดังนี้ 
 

ขัน้ตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

2 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

3 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

4 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

5 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

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

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

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 17 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1   เท่ากับ 1 คะแนน 

2   เท่ากับ 2 คะแนน 

3   เท่ากับ 2 คะแนน 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม .... – 30 กันยายน ....) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1   เท่ากับ 1 คะแนน 

2   เท่ากับ 1 คะแนน 

3   เท่ากับ 1 คะแนน 

4   เท่ากับ 1 คะแนน 

5   เท่ากับ 1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 18 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด..................................... ระดับ ............. ............. .............. 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :…………………………………………………………………………………………….….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :..................................................................หมายเลขโทรศัพท.์................................... 

      หนว่ยงาน: …………………………………………………………………………………………………………….……………….….. 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล: ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

      หนว่ยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 19 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) 

1. ตัวช้ีวัดที ่  ...................................................................................................................................................... 

2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 

4. คำอธิบาย: 

 

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความกา้วหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดบั ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 
2 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ 

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ  
3 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ 

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ  
4 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ 
5 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ 

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

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

8. ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 20 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1   เท่ากับ 1 คะแนน 

2   เท่ากับ 2 คะแนน 

3   เท่ากับ 2 คะแนน 

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

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนทีไ่ด ้

1   เท่ากับ 1 คะแนน 

2   เท่ากับ 1 คะแนน 

3   เท่ากับ 1 คะแนน 

4   เท่ากับ 1 คะแนน 

5   เท่ากับ 1 คะแนน 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 21 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

8. รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด..................................... ระดับ ............. ............. .............. 

 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :………………………………………………………………………………………….…....... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

10. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :..................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

      หนว่ยงาน: …………………………………………………………………………………………………………….……………….….. 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล: ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

      หนว่ยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 22 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI TEMPLATE)  

หัวข้อรายละเอียดตัวชี้วัด คำอธิบาย 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดให้ตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ต้องการวัดผลตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัดให้ตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ต้องการวัดผล  
เช่น ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ เป็นต้น 

น้ำหนัก ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

คำอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  
- ใช้คำอธิบายตัวชี้วัดตามคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณนัน้ 

กรณเีป็นตัวชี้วัดรายบุคคลที่จัดเก็บข้อมูลเอง 
- ระบุคำจำกัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี ้ว ัด/ชื ่อตัวชี ้ว ัด 

ขอบเขตการดำเน ิน งาน  แนวทางการวัดผลของตัวชี ้ว ัด  เพื ่อ ให ้ผู ้
ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกัน 

สูตรการคำนวณ ระบุสูตรการคำนวณท่ีสอดคล้องกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สอดคล้องกับประเภทตัวชี้วัด และวิธีการวัด เช่น ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณต้องนำรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลัง มาพิจารณากำหนด
เป็นค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนด้วย เป็นต้น 

เงื่อนไข (ถ้ามี) ระบุ เงื่อนไขที่จำเป็น ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จของตัวชี้วัด 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ระบุข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลสอดคล้องกับคำจำกัดความของตัวชี้ วัดที่ ใช้ ในการประเมินผล
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

แหล่งข้อมูล/ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

ระบุแหล่งของข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการประเมินผล รวมทั้งวิธี การจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด                       
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 23 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

หัวข้อรายละเอียดตัวชี้วัด คำอธิบาย 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด                       
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล                             
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัด 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 24 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

5.4 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 

❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

โทรศัพท:์ โทรศัพท์มือถือ : 

คำอธิบาย : 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

ชื่อตัวชี้วัด 2559 2560 2561 

............................................................. …………… …………… ………… 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน 
 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 

1   

2   

3   

4   

5   

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 25 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัด........................................... …………. ……………… ……………… ……………… 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :      

หลักฐานอ้างอิง : 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 26 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดทีเ่ป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 

❑  รอบ 12 เดือน 

ชือ่ตัวชีวั้ด :  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู : 

โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ : 

คำอธิบาย : 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ใส่ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหรือ 
รอบ 12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑก์ารให้คะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

1  
2  
3  
4  
5   

เกณฑ์การใหค้ะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน  

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1   
2   
3   
4   
5   



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 27 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตวัชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัด........................................... …………. ……………… ……………… ……………… 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด้ดำเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 28 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลสำหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงผสม (Hybrid) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 

❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ : 

คำอธิบาย : 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ใส่ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหรือ 
รอบ12 เดือนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

1  
2  
3  
4  
5  

 

เกณฑ์การให้คะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือนหรือรอบ 12 เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1   
2   
3   
4   
5   



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 29 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 

❑  รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัด..............................................     
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :     

 หลักฐานอ้างอิง : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 30 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 

รอบระยะเวลาการรายงาน ทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

หมายเลขโทรศัพท์ 
 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุผล
สำเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล 

หมายเลขโทรศัพท์ 
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัด 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการ
นอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 

คำอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง 

▪ ใช้คำอธิบายตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณนั้น 

กรณีเป็นตัวชี้วัดทีจ่ัดเก็บข้อมูลเอง 
▪ ระบุคำจำกัดความและรายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด ขอบเขต 
การดำเนิ นงาน เพ่ือให้ ผู้ ป ระเมินและผู้ ได้ รับการประเมินผลมีความเข้าใจ 
ที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตามรอบระยะเวลาของการรายงานผลของ
ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด 
พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลประกอบที่ใช้ในการคำนวณให้ครบถ้วนตามคำนิยามหรือสูตรการ
คำนวณ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระบุ เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) ตามรอบการรายงานผล รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 31 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 

การคำนวณคะแนนจาก 
ผลการดำเนินงาน 

- ตัวชี้วัด/ข้อมูล 
- พ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
- น้ำหนัก 

- ผลการดำเนินงาน 

▪  

▪ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 
▪ ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
▪ ระบุผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมหีน่วยนับ

เหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สำหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 
ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน) 

- ค่าคะแนนที่ได้ ▪ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
การให้คะแนนทีก่ำหนดไว้ 

▪ กรณี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่มีผลการดำเนินงาน มากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์ 
ที่กำหนด และไม่ได้ระบุอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนให้คำนวณค่าคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
ตัวอย่างเช่น  

1. บัญญัติไตรยางค์ (ยิ่งมากยิ่งดี) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

60 65 70 75 80 

ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ ๗๓ 

    วิธีการคำนวณ       

 
 
 
 
 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 32 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

- ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 

2. บัญญัติไตรยางค ์(ยิ่งน้อยยิ่งดี) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

54 52 50 48 46 

ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ ๔๗  

    วิธีการคำนวณ   ๔.๕๐๐๐ 

▪ ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนำค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัด
มาคูณกับน้ำหนักของตัวชี้วัดหารด้วย 100 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/

มาตรการที่ได้ดำเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี ้

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ

ดำเนินงาน 

ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งท่ีควบคุมได้และ

ควบคุมไม่ได้ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน ระบุปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุมได้และ

ควบคุมไม่ได้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับ 

การดำเนินงานในปีต่อไป 

ระบุข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณต่อไป 

 

หลักฐานอ้างอิง ▪ ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจำนวนของเอกสารที่ได้จัดส่งมา 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) โดยชนิดของ
หลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน/บุคคลฯ ตามหัวข้อแนวทางการประเมินผล  
▪ ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะทำงาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 33 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

5.5 คำรบัรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 

 

 

คำรบัรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม.................................................. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

……………………………….. 
 

1.   คำรับรองระหว่าง 
 

     ชื่อ  ............................................   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ..............................................ผู้รับคำรับรอง  
      และ 
     ชื่อ  ………………………………………ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน………………………..............ผู้ทำคำรับรอง 

2.   คำรับรองเป็นคำรับรองสองฝ่ายเป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ได้แก่  
รอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .... ถึง วันที่  31 มีนาคม .... และรอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม .... ถึง วันที่ 30 กันยายน .... 

3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก ่1) คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัด
รายบุคคล  

4.   ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ                             

       

        
ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน………………………... 

วันที่  .............................................................. 

 

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ………………………........ 

วันที่  .............................................................. 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 34 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม.................................................. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

……………………………….. 
 

1.   คำรับรองระหว่าง 
 

     ชื่อ  ............................................   ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน........................................ผู้รับคำรับรอง  
      และ 
     ชื่อ  ………………………………………  ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงาน………………………....................ผู้ทำคำรับรอง 

2.   คำรับรองเป็นคำรับรองสองฝ่ายเป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ได้แก่  
รอบ 6 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .... ถึง วันที่ 31 มีนาคม .... และรอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันที่  
1 ตุลาคม .... ถึง วันที่ 30 กันยายน .... 

3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ 1) คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล 

4.   ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ                             

 

 

 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน.......………………….. 

วันที่  .............................................................. 

 ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ………………………......... 

วันที่  .............................................................. 

 

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงาน………………………......... 

วันที่  .............................................................. 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  7 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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