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ระเบยีบวาระการประชุมรบัฟงัการชีแ้จงกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
ระดบัหนว่ยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

วนัพฤหสับดทีี ่20 กนัยายน 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น.  
ณ หอ้งประชมุชยันาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

…………………………………………………….. 
วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 

  
วาระที ่2 เรื่องพจิารณา 

 2.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 

2.2 น าเสนอรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
 ตัวชี้วัดที่  2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดย กพร.สป. 
 ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน  

โดย กองบริหารการคลัง สป. 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 

และน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย กพร.สป. 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 

ของหน่วยงาน โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ตัวชี้วัดที่  6  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม   

โดย สถาบันพระบรมราชชนก (แก้วกัลยาสิกขาลัย) 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

หน่วยงาน (PMQA) โดย กพร.สป. 

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
หมายเหต ุ: วาระการประชมุอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมไดท้ี่ 
https://drive.google.com/open?id=1YHYTjfXf7yYAzkJe-usWFF1z25kBjRUi 

 

https://drive.google.com/open?id=1YHYTjfXf7yYAzkJe-usWFF1z25kBjRUi


การจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



ทีม่า



กรอบการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



การเชือ่มโยงจากกรอบการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธิภาพฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



กรอบการประเมินผลตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มิติภายนอก
-------------------------------------------------
1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงาน
ปลัดกระทรวง และภารกิจหลักหน่วยงาน 

1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจ า
ตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) 
(น ้าหนักร้อยละ 20)

1.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Based) (น ้าหนักร้อยละ 20)

1.3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานตาม
ภารกิจพ้ืนที่ (Area Based) (น ้าหนักร้อยละ 20)
หมายเหตุ : 

1. ถ้าหน่วยงานใด ไม่มี 1.2 และ1.3 ให้น าน ้าหนัก
ไปรวมให้กับ 1.1

2. ก าหนดตัวช้ีวัดไม่ควรน้อยกว่า 5 ตัวช้ีวัด

ประเมิน

ประสทิธิผล

(รอ้ยละ 60)

ประเมินคุณภาพ

(รอ้ยละ 10)

ประเมินการพฒันา

องคก์าร

(รอ้ยละ 15)

ประเมินประสทิธิภาพ

(รอ้ยละ 15)



มิติภายนอก
----------------------------------
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (น ้าหนักร้อยละ 10) 

กรอบการประเมินผลตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเมินคุณภาพ

(รอ้ยละ 10)

ประเมินประสทิธิภาพ

(รอ้ยละ 15)

ประเมินการพฒันา

องคก์าร

(รอ้ยละ 15)

ประเมินประสทิธิผล

(รอ้ยละ 60)



มิติภายใน
----------------------------------
3. ร้อยละของอตัราการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของ
หน่วยงาน(น ้าหนักร้อยละ 7.5)
4. ระดับความส าเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดของหนว่ยงานสู่
ระดับบุคคลและน าผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไปใชใ้นการเล่ือนเงนิเดือน
(น ้าหนักร้อยละ 7.5)

ประเมินประสทิธิผล

(รอ้ยละ 60)

ประเมินคุณภาพ

(รอ้ยละ 10)

ประเมินการพฒันา

องคก์าร

(รอ้ยละ 15) ประเมินประสทิธิภาพ

(รอ้ยละ 15)

กรอบการประเมินผลตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



มิติภายใน
----------------------------------------
5. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน
(น ้าหนักร้อยละ 5)(7.5)
6. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
เป็นหน่วยงานคุณธรรม(น ้าหนักร้อยละ 5)(7.5)
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน (PMQA) 
(น ้าหนักร้อยละ 5)

ประเมินประสทิธิภาพ

(รอ้ยละ 15)ประเมินการพฒันา

องคก์าร

(รอ้ยละ 15)

ประเมินประสทิธิผล

(รอ้ยละ 60)

ประเมินคุณภาพ

(รอ้ยละ 10)

กรอบการประเมินผลตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ปฏทิินการด าเนนิงานการจดัท าค ารบัรองและการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ

ระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก .ย. 61

กพร.สป.ก าหนดกรอบ
การประเมินผลฯ 

ปี 62

ต.ค.- พ.ย. 61

-กพร.สป ชี้แจงกรอบฯ
-กพร. จัดส่งคู่มือ
การจัดท าค ารับรองฯ
ปี 62 ให้หน่วยงานใช้
เป็นแนวทางฯ

ต.ค.-พ.ย. 61

- หน่วยงานในสป. จัดส่ง 
ตัวชี้วัด ให้ กพร.

- กพร.สป. จัดประชุม
เจรจาความเหมาะสม

ตัวชี้วัดฯ

31 ม.ค. 62

- สิ้นสุดการรับค าขอ
เปล่ียนแปลงตวัชีวั้ด
- หน่วยงานจัดส่งคู่มอื
ค ารับรองฯ จ านวน 2 ชุด 
พร้อมแผ่นบันทกึขอ้มูลให ้

กพร. 

7 มี.ค. 62
หน่วยงานจัดส่งรายงาน
รอบ 6 เดือน จ านวน 2 ชุด 
พร้อมแผ่นบันทกึขอ้มูล 
ให้ กพร. (ตัดยอดข้อมลู 
สิ้นเดือน ก.พ. 62)

เม.ย. 62

- คณะท างานประเมินผลฯ 
ติดตามความก้าวหน้า 

รอบ 6 เดือน
- สรุปผลการติดตาม

ความก้าวหน้ารอบ 
6 เดือน ให้ กพร.

- กพร. รวบรวม เพ่ือแจ้ง
หน่วยงานทราบ 

ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

6 ก.ย. 62

หน่วยงานสง่รายงาน 
รอบ 12 เดือน ให้ กพร. 
จ านวน 2 ชุด พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล
(ตัดยอดข้อมูล สิ้น
เดือน ส.ค. 62)

7 ต.ค. 62

หน่วยงานส่งรายงาน
รอบ 12 เดือน 
ฉบับสมบูรณ์

(เป้าหมายทั้งปี) ให้ 
กพร. จ านวน 2 ชุด 

พร้อมแผ่นบันทึกข้อมลู

ต.ค. 62
- คณะท ำงำนประเมินผลฯ 

ตรวจติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำน รอบ 12 
เดือน ของหน่วยงำน 

- คณะท ำงำนประเมินผลฯ 
ส่งผลให้ กพร.

- ส้ินสุดกำรอุทธรณ์
ผลคะแนน

ต.ค. 62
-สรุปผลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
ปี 61 เสนอผู้บริหำร

รับทรำบ
-แจ้งผลกำรประเมินแก่

หน่วยงำน

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



กรอบการประเมินผลตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ  ระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ



หมายเหตุ มิตกิารพัฒนาองค์การ  น ้าหนักร้อยละ 15 หน่วยงานด้าเนินการ ดังนี 
1. หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

จ้านวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองกลาง 2) กองกฎหมาย  3) กองการต่างประเทศ 
4) กองการพยาบาล  5) กองตรวจราชการ 6) กองบริหารการคลัง 7) กองบริหารการ
สาธารณสุข  8) กองบริหารทรัพยากรบุคคล  9) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
10) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  11) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  12) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13) สถาบันพระบรมราชชนก ด้าเนินการ
ตามตัวชี วัดที่ 7 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน (PMQA) โดยแต่ละตัวชี วัดด้านการพัฒนาองค์การ มีน ้าหนักร้อยละ 5 

2. หน่วยงานนอกเหนือจากที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส้านักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  พ . ศ .  2 5 6 0  จ้ า น ว น  9  ห น่ ว ย ง า น  ไ ด้ แ ก่ 
1) กลุ่มตรวจสอบภายใน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2) กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง 3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 5) 
ส้านักงานรัฐมนตรี 6) ส้านักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 7) ส้านัก
วิชาการสาธารณสุข 8) ส้านักสารนิเทศ 9) ส้านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
ไม่ ต้ องด้ าเนิ นการตามตั วชี วั ดที่  7 โดยแต่ ละตั วชี วั ดด้ านการพัฒนาองค์การ 
มีน ้าหนักร้อยละ 7.5

กรอบการประเมินผลการปฏบิตัิราชการตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



Thanks!

Any questions?



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๘ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

1. ตวัชีว้ดัที ่5  ระดบัความส าเรจ็ในการจัดท าแผนปฏบิตัิการจัดซื้อจดัจา้งประจ าปงีบประมาณของหนว่ยงาน  
2. หนว่ยวดั  : ระดับความส าเร็จ 
3. น้ าหนกั    : ร้อยละ 5 (7.5) 
4. ค าอธบิาย :  
  ความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน และ/
หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  รู ปแบบ  Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)  แล ะร าย ง านผล 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของ
หน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับ
หลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจาก  
งบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่าแลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 - การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ( Integrity 
and Transparency Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน รวมถึงงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
เหตุผล :  

1.  เ พ่ือให้ มี การวางแผนการด า เนินการจัดซื้ อจั ดจ้ า งและมีการประเมินผลการปฏิบัติ ง าน  
ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
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๑๙ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

3. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
และด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9  
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. สูตรค านวณ : ไม่มี 

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

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ หน่วยงาน ด าเนินการ 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้ก าหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  

๒ หนว่ยงาน ด าเนินการ 
 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน 

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
 (1.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 
30 ตุลาคม2561 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในราชการบรหิารสว่นกลางส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ระบุวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕61) 
 (1.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ตามขั้นตอนที่ 2 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น ประกอบด้วย 
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  
  - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ santana.k1986@gmail.com 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕61  
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๒๐ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  (2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 
9 พฤศจิกายน ๒๕61  
 (2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕61) 
 (2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย 
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
  - Print Screen หลั กฐานการเผยแพร่  และหน้ าแบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ ข้ อมู ล  
ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 
12 พฤศจิกายน ๒๕61  

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน 

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 

ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
(2) ส่งหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 

ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 
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๒๑ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 หนว่ยงานรายงานผลตามแผนปฏบิตัิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 

ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 

๔ ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562) 
 หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 

ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕62 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที ่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕62 

 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 

และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 

ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2562 
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕62 
(3) กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจาก 
งบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงานด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้
อ านาจตามที่ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามระเบียบนี้แล้วให้จัดท าและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า ตามแบบรายงาน 
ที่ส านักงบประมาณก าหนดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย” 
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๒๒ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 (4) ส าเนาเอกสารตามข้อ (3) ถ้ามี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ santana.k1986@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยังส านักงบประมาณ 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 

ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2562  
(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูล พร้อมหนังสือน าส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕62 

๕ หนว่ยงาน ด าเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามแบบการวิเคราะห์ผลตามแผนฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (ถ้ามี) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562พร้อมขออนุญาตน าผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕62 
 (1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสาร
อิเลก็ทรอนกิส์ที ่santana.k1986@gmail.com ภายในวนัที ่9 ตลุาคม ๒๕62 เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA ต่อไป 

หมายเหต ุ: 
1. ความโปรง่ใสในการเขา้ถงึขอ้มลู ตามความรว่มมือในการเปิดเผยข้อมลูภาครฐั (Open Government  Partnership : OGP) 

 ทุกหน่วยงาน ต้องด าเนินการตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องด าเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
 2. จัดท าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และน าขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องมีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย  
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๒๓ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

2. แบบสรปุผลการด าเนนิงานจดัซือ้จัดจา้งในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 

 ทุกหน่วยงาน ต้องด าเนินการ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
รับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  1.2 ส่งแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 
santana.k1986@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 าปีของ
หน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (2) เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) 
ปิดประกาศที่หน่วยงาน 

3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) 

  ทุกหน่วยงาน ที่มีการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงาน 
เป็นงบลงทุน) ต้องด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28  
  1. จัดท าและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้า ตามแบบรายงานที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” 
  2. ส าเนาเอกสารตามข้อ 1. ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขที่ santana.k1986@gmail.com พร้อมกับการน าส่งไปยังส านักงบประมาณ 

 
7. แนวทางการประเมนิผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ12 เดือน ดังนี้ 

   7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -  31 มีนาคม 2562) 
    ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่1 - ขั้นตอนที2่ - ขั้นตอนที่ 3 
 

  

mailto:santana.k1986@gmail.com


 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๔ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62  
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) กรณี
หน่วยงานได้ก าหนดแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และได้รับงบประมาณตามที่
บรรจุ ไว้ ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ค าสั่งแต่งตั้งฯ  
ระบุภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

๑ 

  

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
(ถ้ามี)  

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ  
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภายในวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕61 
(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุนฯ 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

2 

 (2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ ที่มี
การขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายในวันที่   
9 พฤศจิกายน ๒๕61  
(2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร่  และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ ข้ อมู ล  ร ะบุ ภ า ย ใ น วั น ที่ 
12 พฤศจิกายน ๒๕61  
 
 

 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๕ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการ
ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่  
3 มกราคม ๒๕62  

2 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่ม ี
การขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 28 มีนาคม ๒๕62  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 
1 เมษายน ๒๕62  

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ที่มีการขออนุญาต 
น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายในวันที่ 
28 มีนาคม ๒๕62  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 
1 เมษายน ๒๕62 

 

  



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๖ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -  30 กันยายน 2562) 
    ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่1 ขั้นตอนที2่ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62  
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) กรณี
หน่วยงานได้ก าหนดแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และได้รับงบประมาณตามที่
บรรจุ ไว้ ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ค าสั่งแต่งตั้งฯ  
ระบุภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

๑ 

  

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
(ถ้ามี)  

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ ที่มี
การขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ 
งบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลระบุภายในวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕61 
(1.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุนฯ 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

1 

 (2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ ที่มี
การขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายในวันที่   
9 พฤศจิกายน ๒๕61  

 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๗ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

  (2.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร่  และหน้าแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ ข้ อมู ล  ร ะบุ ภ า ย ใ น วั น ที่ 
12 พฤศจิกายน ๒๕61  

 

3 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการ
ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่  
3 มกราคม ๒๕62  

1 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่ม ี
การขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 28 มีนาคม ๒๕62  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 
1 เมษายน ๒๕62  

 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ที่มีการขออนุญาต 
น าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายในวันที่ 
28 มีนาคม ๒๕62  

 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๘ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

  (2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 
1 เมษายน ๒๕62 

 

4 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการ
ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕62  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 
1 กรกฎาคม๒๕62 

1 

 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรั บทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ท่ีมีการขอ
อนุญาตน าแผนปฏิบั ติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มลูระบภุายในวนัที ่
26 กันยายน ๒๕62  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ท้ังหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 
1 ตุลาคม ๒๕62 
(3) และ (4) หลักฐานกรณีโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจาก
งบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) รายงานตามแบบท่ี
ส านักงบประมาณก าหนดไม่เกิน 15 วันนับแต่
วันท่ี โอนและหรื อเปลี่ ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยังส านักงบประมาณ 

 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๙ (รา่ง) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

(1) หนั งสื อเสนอผู้ บริ หารรับทราบผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯ ที่มีการ
ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภายใน
วันที่ 26 กันยายน ๒๕62  
(2) หลักฐานตามข้อ (1) Print Screen หลักฐาน
เผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวันที่ 
1 ตุลาคม ๒๕62 

 

5 (1) วิเคราะห์ผลตาม 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะงบลงทุนฯ (ถ้ามี) 
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

 

(1.1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ 
ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
เฉพาะงบลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมขอ
อนุญาตน ารายงานผลฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร่ ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

(1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

1 

8. รายละเอยีดขอ้มลูพืน้ฐาน:  

 

ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัชีว้ดั 
 

หนว่ยวดั 

 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
๒๕๕9 ๒๕60 2561 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 

ระดับ - - - 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อ – สกลุ ผูร้บัผดิชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ 

2. นายสัญทนา  นาท่ม ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 20 กันยายน 2561 
หัวข้อ:  การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน 
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน 
Linkภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พลอยนลนิ ค่ าคณู สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวพลอยนลนิ ค่ าคณู) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  20  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 วันท่ี  20  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พลอยนลนิ ค่ าคูณ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  20  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 


