
 

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
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ค ำน ำ 

   

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน
อย่ำงเป็นระบบมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมำ โดยได้มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกระดับกระทรวง
และส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล และสอดคล้องกับมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด 

  ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข ได้จัดท ำคู่มือรำยละเอียดตัวชี้วัด 
(KPI Template) ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี
ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข ใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 
คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้เข้ำใจรำยละเอียดของตัวชี้วัด สำมำรถด ำเนินงำน
และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้ตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
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       สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

ค ำน ำ  
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
กรอบประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ก 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกระทรวง/ส ำนักงำนปลัดกระทรวงและภำรกิจหลักหน่วยงำน 1 

ตัวชี้วัด  1.1 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย                                   
       ตำมภำรกิจหลัก/แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจ ำ                               
       ตำมหน้ำที่ตำมปกติ (Function Based) 

1 

 1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพ 
         ในวำรสำรวชิำกำรสำธำรณสุข (E-journal) 

2 

 1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบงำนจริยธรรมกำรวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC)       
         กระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือรองรับกำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST)  
         และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP) 

6 

 1.1.3 ระดับควำมส ำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพท่ีให้หน่วยงำนต่ำงๆ  
         น ำไปใช้ประโยชน์ 

11 

 1.1.4 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 14 
 1.1.5 ระดับควำมส ำเร็จกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น 

         เป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมของกระทรวงสำธำรณสุข 

19 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไปใช้ในกำรพัฒนำ 

               หน่วยงำนสว่นกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

23 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี้ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน  
               ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

29 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management System : PMS) 
               ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

32 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน 39 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 52 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เจ้าภาพหลัก 

มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ ๗0) 
• ประเมินประสิทธิผล      

(ร้อยละ ๖0 ) 
 
 
 

๑. 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลกัของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและภารกิจ 
        หลักหน่วยงาน 
๑.๑  ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  ำหนักในกำรบรรลเุป้ำหมำย 
         ตำมภำรกิจหลัก/แผนปฏิบตัิรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจ ำตำมหน้ำที่ 
         ตำมปกติ (Function Based) 
1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพ 
         ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) 

1.๑.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนโรงพยำบำลศูนย์เพื่อขอกำรรองรับ 

          กำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และระดับภมูิภำค  
         (SIDCER/FERCAP) 

1.1.3 ระดับควำมส ำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพท่ีให้หน่วยงำนต่ำงๆ  
         น ำไปใช้ประโยชน์ 
1.1.4 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ 
         ทำงกำรแพทย์ 
1.1.5 ระดับควำมส ำเร็จกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น 
         เป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยีย่มของกระทรวงสำธำรณสุข 

๖0 
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กลุ่มวิชำกำร 
 

กลุ่มวิชำกำร 
 
 
 

กลุ่มวิชำกำร 
 
 

กลุ่มส ำนักวิจัยฯ 
 
 

กลุ่มวิชำกำร 

• ประเมินคุณภาพ 

(ร้อยละ ๑๐) 
๒. ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้

ในการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

๑๐ กลุ่มวิชำกำร 

มิติภายใน (น้ าหนักร้อยละ 30 )  

• ประเมินประสิทธภิาพ 
(ร้อยละ 15) 

๓. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหน้ีผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน 
     ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

7.5 ฝ่ำยบรหิำร 

4. ระดับความส าเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 
   System :PMS)ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

7.5 ฝ่ำยบรหิำร 
  

• การพัฒนาองค์การ 
(ร้อยละ 15) 

5. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 7.5 ฝ่ำยบรหิำร 

6. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 7.5 กลุ่มวิชำกำร 

น้ าหนักรวม ๑๐๐  

     
 
    

 
     



 

มิติภายนอก 
 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

1 
คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 

มิติภายนอก 

 ประเมินประสิทธิผล (น ้าหนักร้อยละ 60) 
ตัวชี วัด ๑   ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวง/ส้านักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลักหน่วยงาน 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น ้าหนัก  :  ร้อยละ ๖0 

 

ตัวชี วัด น ้าหนักร้อยละ 

๑.๑  ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลัก/ 
         แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจ ำตำมหน้ำที่ตำมปกติ(Function Based) 

60 

 1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพ 
         ในวำรสำรวชิำกำรสำธำรณสุข (E-journal) 

15 

 1.๑.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนโรงพยำบำลศูนย์เพ่ือขอกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำน 

          ระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP) 

15 

 1.1.3 ระดับควำมส ำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพท่ีให้หน่วยงำนต่ำง ๆ 

         น ำไปใช้ประโยชน์ 
10 

 1.1.4 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 10 

 1.1.5 ระดับควำมส ำเรจ็กำรคดัเลือกผลงำนวชิำกำร/วิจยัดีเดน่เป็นผลงำนวชิำกำรยอดเยี่ยม 
         ของกระทรวงสำธำรณสุข 

10 
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คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพ 
       ในวำรสำรวชิำกำรสำธำรณสุข (E-journal)  

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้้ำหนัก  :  ร้อยละ 15 

4. ค้ำอธิบำย  :  
  ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพ หมำยถึง บทควำมที่ผู้นิพนธ์ส่งมำตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

สำธำรณสุขซึ่งมีหลำยประเภท ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review  article)  บทควำมพิเศษ (special 
article) บทควำมฟ้ื นวิ ชำ (refresher course) รำยงำนเบื้ องต้ น (preliminary report) หรื อรำยงำนสั งเขป (short 
communication) รำยงำนผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) นวัตกรรม (innovation)รวมทั้งผลงำนวิชำกำรที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำรดีเด่น จำกกำรประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุขได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในเนื้อหำ
วิชำกำร และรูปแบบกำรน ำเสนอจำกบรรณำธิกำร กองบรรณำธิกำร และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ 

 วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) หมำยถึง วำรสำรวิชำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขจัดท ำขึ้น
โดยส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือเป็นช่องทำงส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำน
ทำงวิชำกำรของบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และเป็นสื่อกลำงเชื่อมโยงควำมรู้ด้ำนระบบสุขภำพกับภำคีองค์กร  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท ำปีละ 6 ฉบับเป็นรำย 2 เดือนเผยแพร่ในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) 

    ระดับควำมส้ำเร็จในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม หมำยถึง ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ที่ส่งเข้ำมำรับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข ได้รับกำรตรวจสอบให้ถูกต้องตำมรูปแบบกำรลงตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข แล้วส่งผู้เชี่ยวชำญเพ่ือกลั่นกรอง  ชี้แนะ ตำมรูปแบบกำรวิจัย และส่งผู้เขียนแก้ไข
ตำมค ำแนะน ำ มีคุณภำพจนสำมำรถลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุขได้ทันตำมก ำหนดเวลำ   
5. สูตรกำรค้ำนวณ  : ไม่มี 

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
   ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนแต่ละระดับ ดังนี้ 

ข้ันตอนกำรด้ำเนินงำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 มีกำรวำงแผนกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๓  
- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข 

2 จัดท ำโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข และยื่นขออนุมัติโครงกำรกับ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและขออนุมัติจัดท ำโครงกำรฯ 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
- จัดท ำทะเบียนรับบทควำมใหม่ จัดท ำเป็นแฟ้มข้อมูล และน ำบทควำมที่ลงทะเบียน
แล้วมำตรวจสอบให้ถูกต้องตำมรูปแบบกำรลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข 
แล้วส่งผู้เชี่ยวชำญเพ่ือกลั่นกรอง ชี้แนะ ตำมรูปแบบกำรวิจัยและส่งผู้เขียนแก้ไข 
ตำมค ำแนะน ำ 
 
- น ำบทควำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบส่ง บก. และส่ง Art ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ วิธีกำร ควำมถูกต้องตำมรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง พิสูจน์อักษร 
- จัดท ำข้อมูลเพื่อรวบรวมบทควำมท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปิดเล่ม เตรียมข้อมูลน ำส่ง 
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ำเข้ำระบบ Electronic Journal 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓ 

4 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) 
5 สรุปจ ำนวนบทควำมผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ใน

วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) จ ำแนกตำมหน่วยงำนและประเภทบทควำม  

7. แนวทำงกำรประเมินผล  :  แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
    7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๑ – 31 มีนำคม 256๓) 

ค่ำคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
ข้ันตอนกำร
ด้ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมิน 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 มีกำรวำงแผนกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม กำร
จั ด ท ำ ว ำ ร ส ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร
สำธำรณสุข 

เท่ำกับ 1 คะแนน 
 
 

2 จัดท ำโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข และยื่นขออนุมัติโครงกำร
กับปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและขอ
อนุมัติจัดโครงกำรฯ 

- โค ร งก ำร จั ด ท ำ ว ำ ร ส ำ ร 
วิชำกำรสำธำรณสุข 
- บั นทึ ก /หนั งสื อขออนุ มั ติ
โครงกำรและจัดท ำโครงกำร 

เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 
- จัดท ำทะเบียนรับบทควำมใหม่จัดท ำ
เป็ น แ ฟ้ มข้ อมู ล และน ำบท ควำมที่
ลงทะเบียนแล้วมำตรวจสอบให้ถูกต้อง
ต ำ ม รู ป แ บ บ ก ำ ร ล ง ตี พิ ม พ์ ใ น
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุขแล้วส่ ง
ผู้เชี่ยวชำญเพ่ือกลั่นกรอง ชี้แนะ ตำม
รูปแบบกำรวิจัยและส่งผู้เขียนแก้ไขตำม
ค ำแนะน ำ 
- น ำบทควำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบส่ง 
บก. และส่ง Art ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ วิธีกำร ควำมถูกต้องตำม
รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง พิสูจน์อักษร 
   - จัดท ำข้อมูลเพ่ือรวบรวมบทควำมที่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปิดเล่ม เตรียมข้อมูล
น ำส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
น ำเข้ำระบบ Electronic Journal 

 
 
- เอกสำร/ทะเบียนรับใหม่
บทควำมวิชำกำรและ
แฟ้มข้อมูล 
- แบบประเมินบทควำมของ
ผู้เชี่ยวชำญให้ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
- เอกสำรบทควำม ที่ส่ง บก. 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ 
 
- เอกสำร Art ที่จัดท ำสำรบัญ
แล้ว 

 
 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 
 
 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 
 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔ 

4 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข  
(E-journal)  

- วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข 
รูปเล่ม E-journal จ ำนวน ๓ 
เล่ม 

เท่ำกับ 1 คะแนน 

5 สรุปจ ำนวนบทควำมผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ใน
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) 
จ ำแนกตำมหน่วยงำนและประเภท
บทควำม 

- เอกสำรสรุปจ ำนวนบทควำม
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่
สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ใน
วำรสำร วิชำกำรสำธำรณสุข 
(E-journal)  จ ำ แ น ก ต ำ ม
ห น่ ว ย ง ำ น แ ล ะ ป ร ะ เภ ท
บทควำม 

เท่ำกับ 1 คะแนน 

   7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๒ –  30 กันยำยน 256๓) 
 

ค่ำคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 
 

ข้ันตอนกำร
ด้ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมิน 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 มีกำรวำงแผนกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม กำร
จัดท ำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข 

เท่ำกับ 1 คะแนน 
 
 

2 จัดท ำโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณสุข และยื่นขออนุมัติโครงกำรกับ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและขออนุมัติ
จัดโครงกำรฯ 

- โครงกำรจัดท ำวำรสำร 
วิชำกำรสำธำรณสุข 
- บันทึก/หนังสือขออนุมัติ
โครงกำรและจัดท ำโครงกำร 

เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 
- จัดท ำทะเบียนรับบทควำมใหม่ จัดท ำ
เป็นแฟ้มข้อมูล และน ำบทควำมที่ ลง 
ทะเบียนแล้วมำตรวจสอบให้ถูกต้องตำม
รูปแบบกำรลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
สำธำรณ สุข  แล้ ว ส่ งผู้ เชี่ ยวชำญ เพ่ื อ
กลั่นกรอง ชี้แนะ ตำมรูปแบบกำรวิจัย
และส่งผู้เขียนแก้ไขตำมค ำแนะน ำ 
- น ำบทควำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบส่ง บก. 
และส่ง Art ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ วิธีกำร ควำมถูกต้องตำมรูปแบบ
กำรเขียนอ้ำงอิง พิสูจน์อักษร 

 
 
- เอกสำร/ทะเบียนรับใหม่
บทควำมวิชำกำรและ
แฟ้มข้อมูล 
- แบบประเมินบทควำมของ
ผู้เชี่ยวชำญให้ข้อเสนอแนะ 

 
 
- เอกสำรบทควำม ที่ส่ง บก. 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ 
 

 
 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 
 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 
 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕ 

ข้ันตอนกำร
ด้ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมิน 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

- จัดท ำข้อมูลเพ่ือรวบรวมบทควำมที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ปิดเล่ม เตรียมข้อมูลน ำส่ง
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ำเข้ำ
ระบบ Electronic Journal 

- เอกสำร Art ที่จัดท ำสำรบัญ
แล้ว 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 

4 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ในวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข  
(E-journal)  

- วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข 
รูป เล่ ม E-journal จ ำนวน ๖ 
เล่ม  

  เท่ำกับ 1 คะแนน 

5 สรุปจ ำนวนบทควำมผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ใน
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข (E-journal) 
จ ำแนกตำมหน่วยงำนและประเภท
บทควำม 

- เอกสำรสรุปจ ำนวนบทควำม
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่
สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ใน
วำรสำร วิชำกำรสำธำรณสุข 
(E-journal)  จ ำ แ น ก ต ำ ม
ห น่ ว ย ง ำ น แ ล ะ ป ร ะ เภ ท
บทควำม 

เท่ำกับ 1 คะแนน 

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
25๖๐ 256๑ 2562 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มี
คุณภำพสำมำรถเผยแพร่ได้ใน
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข  
(E-journal) 

ระดับ - - - 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  :  
   - วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข ได้เผยแพร่ในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ผ่ำนทำงเวปไซด์ 
https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS   
   - เอกสำร/ทะเบียนรับใหม่บทควำมวิชำกำรและแฟ้มข้อมูล 
   - จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรจัดท ำทะเบียนรับบทควำมวิชำกำรใหม่ พร้อมทั้งรวบรวมและน ำเข้ำเอกสำรบทควำมวิชำกำร
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนทำงเว็ปไซด์ https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS   

10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                               ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
      1. นำงจุฬำพร กระเทศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. 0 2590 1718-9 
      2. นำงสุมำลี ศักดิ์ผิวฝำด   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. 0 2590 1718-9 

https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS
https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS


      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๖ 

1. ตัวช้ีวัดที่  1.๑.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนโรงพยำบำลศูนย์เพ่ือขอกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำน 

       ระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP) 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้้ำหนัก  : ร้อยละ 15 

4. ค้ำอธิบำย  :  

มำตรฐำนระดับประเทศ NECAST (National Ethic Committee Accreditation System in Thailand) 

และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP: The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical  

Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific 

(FERCAP)) หมำยถึง ระบบกำรรับรองคุณภำพคณะกรรมกำรจริยธรรม  กำรวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำร EC มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ (level) 
ทั้งนี้กำรก ำหนดระดับของแต่ละหน่วยงำนจะเป็นผู้ประเมินตนเองตำมแบบฟอร์มกำรประเมินตนเอง (Self assessment) ดังนี้ 
  NECAST Level 1 : กำรรับรองมำตรฐำนส ำหรับ คณะกรรมกำร EC ประจ ำสถำบันที่สำมำรถให้กำรพิจำรณำ
เฉพำะโครงกำรวิจัยที่มีควำมเสี่ยงไม่มำกกกว่ำควำมเสี่ยงในชีวิตประจ ำวัน (Minimal risk research) 

  NECAST Level 2 : กำรรับรองมำตรฐำนส ำหรับ คณะกรรมกำร EC ประจ ำสถำบันที่สำมำรถให้กำรพิจำรณำ
โครงกำรวิจัยที่มีควำมเสี่ยงไม่มำกกว่ำควำมเสี่ยงในชีวิตประจ ำวันทุกประเภท ยกเว้น งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ New Invasive 

and high risk intervention, Clinical trial phase 1-3, Investigational drugs and medical device,  

Clinical trial involving off-label use of drugs and medical device เป็นต้น 

  NECAST Level 3 : กำรรับรองมำตรฐำนส ำหรับ คณะกรรมกำร EC ที่ก ำหนดโครงกำรวิจัยทุกประเภท
รวมถึงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรขึ้นทะเบียน อำหำร ยำ และเครื่องมือแพทย์ และกำรวิจัยที่อำจเกิดผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้ำง ทั้งนี้กำรตรวจประเมินรับรองคุณภำพ NECAST Level 3 จะด ำเนินกำรร่วมกับองค์กรกำรตรวจประเมิน
ระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP) 

กำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค(SIDCER/FERCAP) 
หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของโรงพยำบำลศูนย์เป้ำหมำย ๕ แห่ง (รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก, รพ.สระบุรี, 
รพ.อุดรธำนี, รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี, รพ.หำดใหญ่) ในกำรขอรับกำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) 

และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP) ตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ดังนี้ ๑. หน่วยรับกำรประเมิน จัดท ำแบบประเมินตนเอง
เพ่ือเลือกระดับกำรรับรองส่งให้หน่วยตรวจประเมิน ๒. หน่วยตรวจกำรประเมินพิจำรณำเกณฑ์กำรตรวจรับรอง 
และแจ้งก ำหนดกำรให้หน่วยรับกำรประเมิน ๓. ออกตรวจประเมินตำมวันเวลำที่ก ำหนด ๔. หน่วยตรวจประเมิน
ส่งสรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้หน่วยรับกำรประเมิน ๕. ประกำศผลกำรตรวจรับรอง 

ระดับควำมส้ำเร็จในกำรสนับสนุนโรงพยำบำลศูนย์เพื่อขอกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำน
ระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค (SIDCER/FERCAP) หมำยถึง ควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนคณะกรรมกำร EC 
ประจ ำโรงพยำบำลศูนย์ให้ได้รับกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค 
(SIDCER/FERCAP) ตำมเกณฑ์และข้ันตอนที่ก ำหนด 
 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๗ 

5. สูตรกำรค้ำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 - ทบทวนและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย  
  กระทรวงสำธำรณสุข 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพและระบบบริหำรจัดกำรงำน EC  
  กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2563-2564 

2 ประสำนหน่วยงำนตรวจประเมิน (ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ) และหน่วยรับกำร
ประเมิน (รพ.เป้ำหมำย 5 แห่ง รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก,รพ.สระบุรี,รพ.อุดรธำนี, 
รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี,รพ.หำดใหญ่) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน
มำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และระดับภูมิภำค(SIDCER/FERCAP) 

3 - ด ำเนินกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเพ่ือกำรตรวจรับรองกำรประเมินมำตรฐำน   
  ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรับรองคุณภำพคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย    
  เกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ๒๕๖3  
- จัดสรรงบประมำณให้รพ.เป้ำหมำย 5 แห่งตำมท่ีได้รับอนุมัติ 

4 ร่วมออกตรวจรับรองกำรประเมินมำตรฐำน NECAST กับหน่วยตรวจประเมิน
(ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ) ตำมก ำหนด 

5 - สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ 
- น ำเสนอผู้บริหำรรับทรำบ 

 

7. แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
    7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563) 
 

ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมิน 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 - ทบทวนและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำร 
  ด ำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย  
  กระทรวงสำธำรณสุข (๐.๕ คะแนน) 
 - จัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพและระบบ 
   บริหำรจัดกำรงำน EC กระทรวงสำธำรณสุข  
   ปีงบประมำณ 2563-2564 (๐.๕ คะแนน) 

1. สรุปผลกำรทบทวนและ
วิ เครำะห์ สถำนกำรณ์ กำร
ด ำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย
เกี่ ยวกับมนุ ษย์  กระทรวง
สำธำรณสุข 

2 . แผนปฏิ บั ติ ก ำรพัฒ นำ
คุณภำพและระบบบริหำร
จัดกำรงำน  EC กระทรวง
สำธำรณ สุขปี งบประมำณ 
2563-2564 

เท่ำกับ 1 คะแนน 

2 ประสำนหน่วยงำนตรวจประเมิน (ส ำนักงำนกำร
วิจัยแห่งชำติ:วช) และหน่วยรับกำรประเมิน (รพ.
เป้ำหมำย 5 แห่ง รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก,รพ.
สระบุรี,รพ.อุดรธำนี,รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี,รพ.
หำดใหญ่ )เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำร
ประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และ
ระดับภูมิภำค(SIDCER/FERCAP) (2 คะแนน) 

1. แบบประเมินตนเองของ 
รพ.ทั้ง 5 แห่ง 
2. หนังสือจำก วช. เพ่ือกำร
ออกตรวจประเมิน 
3. หนังสือประสำน/สนับสนุน
กำรสนับสนุนกำรตรวจรับรอง
คุณภำพคณะกรรมกำร EC 

เท่ำกับ 2 คะแนน 

3 - ด ำเนินกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเพ่ือ
กำรตรวจรับรองกำรประเมินมำตรฐำนตำม
โครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรับรองคุณภำพ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ๒๕๖3  
(1 คะแนน) 
 - จัดสรรงบประมำณให้รพ.เป้ำหมำย 5 แห่ง
ตำมท่ีได้รับอนุมัติ (๑ คะแนน) 

1 . แผนปฏิ บั ติ ก ำรพัฒ นำ
คุณภำพและระบบบริหำร
จัดกำรงำน  EC กระทรวง
สำธำรณ สุขปี งบประมำณ 
2563-2564 
๒. บันทึกและโครงกำรที่ได้รับ
กำรอนุมัต ิ
๓.แผนกำรจัดสรรงบประมำณ
ให้รพ.เป้ำหมำย ๕ แห่ง 

เท่ำกับ 2 คะแนน 

     7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

 

  



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๙ 

 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน

ประกอบกำรประเมิน 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 - ทบทวนและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำร 
  ด ำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย  
  กระทรวงสำธำรณสุข (๐.๕ คะแนน) 
 - จัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพและระบบ 
   บริหำรจัดกำรงำน EC กระทรวงสำธำรณสุข  
   ปีงบประมำณ 2563-2564 (๐.๕ คะแนน) 

1. สรุปผลกำรทบทวนและ
วิ เครำะห์ สถำนกำรณ์ กำร
ด ำเนินงำนจริยธรรมกำรวิจัย
เกี่ ยวกับมนุษย์  กระทรวง
สำธำรณสุข 

2 . แผนปฏิ บั ติ ก ำรพัฒ นำ
คุณภำพและระบบบริหำร
จั ดกำรงำน  EC กระทรวง
สำธำรณ สุขปี งบประมำณ 
2563-2564 

เท่ำกับ 1 คะแนน 

2 ประสำนหน่วยงำนตรวจประเมิน (ส ำนักงำนกำร
วิจัยแห่งชำติ:วช) และหน่วยรับกำรประเมิน (รพ.
เป้ำหมำย 5 แห่ง รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก,รพ.
สระบุรี,รพ.อุดรธำนี,รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี,รพ.
หำดใหญ่ )เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำร
ประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ (NECAST) และ
ระดับภูมิภำค(SIDCER/FERCAP) (2 คะแนน) 

1. แบบประเมินตนเองของ 
รพ.ทัง้ 5 แห่ง 
2. หนังสือจำก วช. เพ่ือกำร
ออกตรวจประเมิน 
3. หนังสือประสำน/สนับสนุน
กำรสนับสนุนกำรตรวจรับรอง
คุณภำพคณะกรรมกำร EC 

เท่ำกับ 2 คะแนน 

3 - ด ำเนินกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเพ่ือ
กำรตรวจรับรองกำรประเมินมำตรฐำนตำม
โครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรับรองคุณภำพ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ๒๕๖3  
(1 คะแนน) 
 - จัดสรรงบประมำณให้รพ.เป้ำหมำย 5 แห่ง
ตำมท่ีได้รับอนุมัติ (๑ คะแนน) 

1 . แผนปฏิ บั ติ ก ำรพัฒ นำ
คุณภำพและระบบบริหำร
จั ดกำรงำน  EC กระทรวง
สำธำรณ สุขปี งบประมำณ 
2563-2564 
๒. บันทึกและโครงกำรที่ได้รับ
กำรอนุมัต ิ
๓.แผนกำรจัดสรรงบประมำณ
ให้รพ.เป้ำหมำย ๕ แห่ง 

เท่ำกับ 2 คะแนน 

4 ร่วมออกตรวจรับรองกำรประเมินมำตรฐำน 
NECAST ร่วมกับหน่วยตรวจประเมิน(ส ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ)ตำมก ำหนด (1 คะแนน) 

1.หนังสือตอบรับกำรประเมิน
และก ำหนดกำรออกประเมิน 
2.หนังสือเชิญจำกหน่วยงำนที่
ขอรับรอง 

 เท่ำกับ 1 คะแนน 

5 - สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ 
- น ำเสนอผู้บริหำรรับทรำบ 

1.สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมและ
ข้อเสนอแนะ 
2.หนังสือน ำเสนอผู้บริหำร 

เท่ำกับ 1 คะแนน 

 

 

  



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๐ 

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  :  
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุน
โรงพยำบำลศูนย์เพ่ือขอกำรรองรับ
กำรประเมินมำตรฐำนระดับประเทศ 
(NECAST) แ ล ะ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ ำ ค 
(SIDCER/FERCAP) 

ระดับ - - ระดับ5 

(ผ่ำนกำรรับรอง 
NECASTระดับ 3/ 
SIDCER/FERCAP 

2 แห่ง) 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  :  
แหล่งข้อมูล  ฝ่ำยสนับสนุนงำนวิจัย ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล   แฟ้มสรุปรำยงำนกำรตรวจเยี่ยมรำยโรงพยำบำล 5 แห่ง (รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก
รพ.สระบุรี,รพ.อุดรธำนี, รพ.พระปกเกล้ำจันทบุรี, รพ.หำดใหญ่) 

10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                               ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
      1. นำงมยุรี  จงศิร ิ    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. 08 1261 6060 
      2. นำงสำวดวงตะวัน  ปำนมิ่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   โทร. 08 3812 0728 
      3. นำงสำวกนิษฐำ  ศรีรัตน์    เจ้ำพนักงำนธุรกำร   โทร. 09 2465 1297 
 
 

 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๑ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 ระดับควำมส ำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพท่ีให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปใช้ประโยชน์ 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้้ำหนัก : ร้อยละ ๑0 

4. ค้ำอธิบำย :  

  ผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ หมำยถึง องค์ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล/กำรแพทย์/กำรสำธำรณสุข 
ที่ผ่ำนกำรวิจัย/พัฒนำ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review article) บทควำมพิเศษ 
(special article) บทควำมฟ้ืนวิชำ (refresher course) รำยงำนเบื้องต้น (preliminary report) หรือรำยงำนสังเขป 
(short communication) รำยงำนผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม (innovation) 
ที่รวบรวมเป็นผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพในเขตสุขภำพที่ ๑ - ๑๒  

  ระดับควำมส้ำเร็จผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ ที่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น้ำไปใช้ประโยชน์ 
หมำยถึง ผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ ในด้ำนต่ำง ๆ ๔ ด้ำน ได้แก่ 1) เชิงเศรษฐกิจ
และเชิงพำณิช 2) เชิงวิชำกำร 3) เชิงนโยบำย 4) เชิงกำรพัฒนำสังคมและชุมชน  

5. สูตรกำรค้ำนวณ  :  ไม่มี  

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
   ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research : R2R)  
กระทรวงสำธำรณสุข เสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงนำม 

๒ จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ พร้อมชี้แจง
แนวทำงกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (R2R) ประจ ำปี ๒๕๖๓  

๓ จัดท ำแบบจัดเก็บรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓         
ในประเด็น ผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพท่ีให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปใช้ประโยชน์  

๔ จัดส่งแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพ่ือให้เขตสุขภำพ 
๑-๑๒ จัดเก็บข้อมูลฯ  
- น ำข้อมูลจำกแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ มำวิเครำะห์ในภำพรวม และรำยเขตสุขภำพ 

๕ สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ ที่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปใช้ประโยชน์  
รอบ ๙ เดือน เสนอต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

7. แนวทำงกำรประเมินผล  : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้       
   7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดอืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 3 มีนำคม 2563) 

ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๒ 

 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมิน ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำงำน
ประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research 
: R2R) ก ระท รว งส ำธำรณ สุ ข  เสน อ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขลงนำม 

- ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำงำน
ป ระจ ำสู่ ง ำน วิ จั ย  (R2R) กระทรวง
สำธำรณสุข 

เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 

2 จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย ปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ พร้อมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน
สนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย 
(R2R) ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

- เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำร
พั ฒ น ำ ง ำ น ป ร ะ จ ำ สู่ ง ำ น วิ จั ย 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  
- รำยงำนกำรประชุมฯ  
- แนวทำงกำรด ำเนินงำนฯ 

เท่ำกับ ๐.2๕ คะแนน 
 
 

เท่ำกับ ๐.2๕ คะแนน 
เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน 

3 จั ด ท ำ แ บ บ จั ด เก็ บ ร ำ ย ง ำน ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปี
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  ๒ ๕ ๖ ๓  ใน ป ร ะ เด็ น 
ผ ล งำน วิ จั ย /R2R ด้ ำน สุ ข ภ ำพ ที่ ให้
หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปใช้ประโยชน์ 

- แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของเขต
สุขภำพ 

 

เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 
 

   7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 –  30 กันยำยน 2563) 
 

ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมิน ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำงำน
ประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research : 
R2R)  ก ร ะ ท ร ว ง ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข  เส น อ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงนำม 

- ส ำเนำค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำ
งำนประจ ำสู่งำนวิจัย (R2R) กระทรวง
สำธำรณสุข 
 

เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 

2 จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
งำนประจ ำสู่งำนวิจัย ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
พร้อมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนสนับสนุน
กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่ งำนวิจัย (R2R) 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

- เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำร
พั ฒ น ำ ง ำ น ป ร ะ จ ำ สู่ ง ำ น วิ จั ย 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  
- รำยงำนกำรประชุมฯ  
- แนวทำงกำรด ำเนินงำนฯ 

เท่ำกับ ๐.2๕ คะแนน 
 
 

เท่ำกับ ๐.2๕ คะแนน
เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน 

3 จัดท ำแบบจัดเก็บรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ ในประเด็นผลงำนวิจัย/R2R  
ด้ำนสุขภำพท่ีให้หน่วยงำนต่ำงๆ  
น ำไปใช้ประโยชน์ 
 

- แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของเขต
สุขภำพ 

 

เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 
 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๓ 

4 จัดส่งแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับ
เขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้เขตสุขภำพ ๑-๑๒ จัดเก็บข้อมูลฯ  
- น ำ ข้ อ มู ล จ ำก แ บ บ ร ำย งำน ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนฯ มำวิเครำะห์ในภำพรวม  
และรำยเขตสุขภำพ 

- ห นั ง สื อ ส่ ง แ บ บ ร ำย งำน ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนของเขตสุขภำพ  ให้ผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวง เขตสุขภำพ ๑-๑๒ 

- เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเขตสุขภำพ  
ที่ ๑-๑๒  
- ผลกำรวิเครำะห์ภำพรวมและรำยเขต
สุขภำพ 

เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 
เท่ำกับ 0.25 คะแนน 
 
 
เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

5 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย/R2R 
ด้ำนสุขภำพ ที่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปใช้
ป ร ะ โย ช น์  ร อ บ  ๙  เดื อ น  เส น อ ต่ อ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

- สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย/
R2R ด้ำนสุขภำพ รอบ ๙ เดือน  

เท่ำกับ 1 คะแนน 
 
 

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  :  
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับควำมส ำเร็จผลงำน วิจัย/R2R 
ด้ำนสุขภำพท่ีให้หน่วยงำนต่ำง ๆ 
น ำไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ  -  - - 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  : 
 1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกเขตสุขภำพ ๑๒ เขต   
           2) ฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

  3) จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรรวบรวมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (R2R) 

จำกเขตสุขภำพท้ัง 12 เขต และเอกสำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ 

10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                               ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
      1. นำงจุฬำพร กระเทศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. 0 2590 1718-9 
      2. นำงสุมำลี ศักดิ์ผิวฝำด   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. 0 2590 1718-9 
 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๔ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์                    

2. หน่วยวัด  :   ระดับ 

3. น้้ำหนัก  :  ร้อยละ 10 

4. ค้ำอธิบำย  : 

 กำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ 
ในประเด็นกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติของพ้ืนที่ ท ำให้มีองค์ควำมรู้เกิดจำกกำรปฏิบัติ  เนื่องจำกยังไม่มีงำนวิจัย  
ที่เป็นกำรศึกษำทดลองอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ ในประเทศไทย จึงจ ำเป็นต้องจัดกำร
ควำมรู้กัญชำทำงกำรแพทย์ โดยกำรรวบรวมข้อมูลทั้งจำกเอกสำรและจำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบำย
และระดับผู้ปฏิบัติงำนจริงในพ้ืนที่ เพ่ือสังเครำะห์เป็นเอกสำรสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้กัญชำกับกำรใช้ประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ ปี 2563 รวมทั้งมีกำรจัดท ำบทสรุปเสนอผู้บริหำร และกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 

 กัญชำ หมำยถึง พืชในวงศ์ Cannabidaceae มี 3 สำยพันธุ์ที่พบบ่อยคือ Cannabis sativa, 

Cannabis indica และ Cannabis rudealis ส ำหรับสำยพันธุ์ที่พบมำกในประเทศเทศไทยจะเป็นสำยพันธุ์ Cannabis sativa 

ซึ่งสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในลักษณะอำกำศแบบร้อนชื้น  จำกกำรศึกษำพบว่ำสำรสกัด CBD ที่พบในกัญชำมีสรรพคุณ
ช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยได้หลำยอำกำร แต่กำรน ำกัญชำมำใช้ในทำงกำรแพทย์จ ำเป็นต้องอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจ
ของแพทย์เฉพำะรำย เนื่องจำกเหตุผลและแนวทำงในกำรรักษำผู้ป่วยแต่ละรำยแตกต่ำงกัน ผลกระทบและผลข้ำงเคียง
ที่เกิดจำกกำรใช้กัญชำของแต่ละคนก็ต่ำงกัน  

 กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ หมำยถึง กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข
มีนโยบำยให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรใช้กัญชำได้อย่ำงปลอดภัย โดยกรมกำรแพทย์ได้ประกำศ 4 โรคหลักที่มีข้อบ่งชี้
ในกำรใช้สำรสกัดจำกกัญชำทำงกำรแพทย์ แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกได้ประกำศ 16 ต ำรับยำแผนไทย  
ที่ผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยสำมำรถสั่งจ่ำยได้ ซึ่งโรงพยำบำลที่สำมำรถให้บริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์ได้  
โดยผู้ประกอบวิชำชีพต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่กรมกำรแพทย์หรือกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกก ำหนด 
ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกำศวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 มำตรำ 26/2 
เรื่องกำรส่งเสริมใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร กำรแพทย์ กำรรักษำผู้ป่วย 
หรือกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ  

 ระดับควำมส้ำเร็จกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์  หมำยถึง 
ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขด ำเนินกำรศึกษำประเด็นควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ตำมนโยบำย 2) กำรรวบรวมควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ในทำงวิชำกำรและปฏิบัติกำร 
3) กำรวิเครำะห์ควำมรู้กำรใช้กัญชำทำงกำรปฏิบัติ 4) กำรประมวลควำมรู้กำรใช้กัญชำทำงกำรปฏิบัติ  5) กำรสังเครำะห์
ควำมรู้กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์จำกกำรปฏิบัติ 6) กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรน ำกำรใช้กัญชำทำงกำรปฏิบัติ
น ำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ 7) กำรน ำควำมรู้ที่เกิดขึ้นน ำเสนอผู้บริหำรให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงำน โดยให้สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเผยแพร่ควำมรู้ให้สืบค้นทำงสื่อออนไลน์ 
  



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๕ 

5. สูตรกำรค้ำนวณ  : ไม่มี 

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำ
จำกควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุขด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
ประจ ำปี 2563  โดย 

1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
2. ประชุมคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
3. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
3 ประสำนงำนกับพ้ืนที่เป้ำหมำยเพื่อชี้แจงโครงกำรและแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้

กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ โดย 

1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 4 ภำคๆ ละ 1 พ้ืนที่ 
2. สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำเสนอหัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

4 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ปี 2563 

5 จัดท ำบทสรุปผู้บริหำรผลกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ปี 2563 
เสนอผู้บริหำรทรำบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่อออนไลน์ 

7. แนวทำงกำรประเมินผล  :  แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 5 เดือน และ รอบ 9 เดือน ดังนี้    
   7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 – 31 มีนำคม 2563) 

ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร

ประเมิน 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุขด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ ประจ ำปี 2563  โดย 

1. มีค ำสั่งแต่งตั้ งคณะท ำงำนจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย ์

- ค ำสั่งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ 
กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ ปี 2563 

- รำยงำนกำรประชุม 

- (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรโครงกำรจดักำรควำมรู้
กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

เท่ำกับ 1.0 คะแนน 

 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๖ 

2. ประชุมคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้กำร
ใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
3. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ 

2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ 

- แผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้กำร
ใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ปี 2563 

เท่ำกับ 2.0 คะแนน 

3 ประสำนงำนกับพ้ืนที่เป้ำหมำยเพ่ือชี้แจง
โครงกำรและแผนปฏิบัติกำรโครงกำร
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ โดย 

1. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล โดยกำรคัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 4 ภำคๆ ละ 1 
พ้ืนที ่
2. สรุปรำยงำนผลกำรศึ กษำเสนอ
หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

- แผนปฏิบัติกำรฯ 
- หนังสือแจ้งพ้ืนที่ 
- สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำฯ 

เท่ำกับ 2.0 คะแนน 

     7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
 

ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำร

ประเมิน 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุขด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ประจ ำปี 
2563  โดย 

1. มีค ำสั่งแต่งตั้ งคณะท ำงำนจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย ์

2. ประชุมคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้กำร
ใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

- ค ำสั่งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ 
กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ ปี 2563 

- รำยงำนกำรประชุม 

- (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรโครงกำร
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

เท่ำกับ 1.0 คะแนน 

 

 

 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๗ 

3. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ 

2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ 

- แผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้
กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ปี 2563 

เท่ำกับ 1.0 คะแนน 

 

 

3 ประสำนงำนกับพ้ืนที่เป้ำหมำยเพ่ือชี้แจง
โครงกำรและแผนปฏิบัติกำรโครงกำร
จั ด ก ำ รค ว ำม รู้ ก ำ ร ใช้ กั ญ ช ำ เ พ่ื อ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ โดย 

1. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล โดยกำรคัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 4 ภำคๆ ละ 
1 พ้ืนที่ 
2. สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำเสนอ
หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

- แผนปฏิบัติกำรฯ 
- หนังสือแจ้งพ้ืนที่ 
- สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำฯ 

เท่ำกับ 1.0 คะแนน 

4 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้
กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ปี 2563 

เอกสำรสรุปผลกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

เท่ำกับ 1.0 คะแนน 

 

5 จัดท ำบทสรุปผู้บริหำรผลกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ ปี 2563 เสนอผู้บริหำร
ทรำบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ 

-    เอกสำรรำยงำนสรุปผลโครงกำร 

-   เอกสำรในรูปแบบไฟล์ให้ดำวน์
โหลดทำงออนไลน์ ที่ 
- www.shi.or.th 

- www.naph.or.th  

เท่ำกับ 1.0 คะแนน 

 

 

 

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  :  
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จในกำร
จัดกำรควำมรู้กำรใช้กัญชำเพ่ือ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
ประจ ำปี 2563  ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ระดับ  -  - - 

 
 

http://www.shi.or.th/
http://www.naph.or.th/


      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๘ 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  : 
 9.1 เอกสำรนโยบำย / วิชำกำร/รำยงำนผลกำรศึกษำและด ำเนินงำนต่ำง ๆ   
 - เอกสำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสำธำรณสุข 

 - เอกสำรวิชำกำรจำกสถำบันและหน่วยงำนที่มีกำรรวบรวมและศึกษำ 
 - จัดกระบวนกำรเพ่ือจัดกำรควำมรู้กับพ้ืนที่เป้ำหมำยที่คัดเลือกตำมเกณฑ์  4 ภำคๆ ละ 1 พ้ืนที่  
          9.2  กลุ่มวิจัยส ำนักวิจัยสังคมและสุขภำพ ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

 - แบบสัมภำษณ์บุคคลและแบบสัมภำษณ์กลุ่ม (Focus group)  
- จัดเก็บเอกสำรในคลังข้อมูลไว้ให้สืบค้นและเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ 

10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                               ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
      1. นำยวิรุฬ ลิ้มสวำท นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  โทร. 0 2590 1352 
      2. นำงสำวปำรณัฐ สุขสุทธิ์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทร. 0 2590 1498 
      3. นำงบุษบงก์ วิเศษพลชัย   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  โทร. 0 2590 2346 
 
 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๑๙ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.5 ระดับควำมส ำเร็จกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม  
                         ของกระทรวงสำธำรณสุข 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้้ำหนัก  :  ร้อยละ 10 

4. ค้ำอธิบำย  :  
  ผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น หมำยถึง บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย โปสเตอร์ และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่เรียบเรียงขึ้นอย่ำงเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหำสำระทำงวิชำกำร ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย มีแนวคิด
และกำรน ำเสนอที่ชัดเจน เป็นผลงำนที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือเสริมสร้ำงควำมรู้
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ซึ่งเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรประกวดคัดเลือกในงำนประชุม
วิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๒  
  ผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น ที่ผ่ำนกำรประกวดคัดเลือกในงำน
ประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๒ แล้วน ำมำคัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวง
สำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒  
  ระดับควำมส้ำเร็จกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมของ
กระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง กำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนวิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
ด ำเนินกำร โดยกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ทำงด้ำนเนื้อหำ วิชำกำรจำกต้นฉบับของผลงำนวิชำกำรดีเด่น 
ส่งผู้เชี่ยวชำญ/ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัย
ดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ ได้ผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม 

5. สูตรกำรค้ำนวณ  : ไม่มี 

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
 ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนแต่ละระดับ ดังนี้ 

ข้ันตอนกำร
ด้ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 - จัดท ำทะเบียนผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ 

- ส่งหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดของบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่นประจ ำปี 
๒๕๖๒ เพ่ือเตรียมต้นฉบับในกำรลงตีพิมพ์เผยแพร่และเตรียมควำมพร้อมในกำรคัดเลือกผลงำน
วิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๒  
- จัดกลุ่มผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น จ ำแนกตำมประเภทงำนวิจัย 

2 - จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำร
ยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ และขออนุมัติโครงกำรฯ 

- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข  
ปี ๒๕๖๒ 

3 จัดท ำแนวทำงเกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำรประกอบกำรจัดประกวดผลงำนฯ รวมทั้งก ำหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิพำกษ์ผลงำน และวิทยำกร 

 

 

 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๐ 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ รูปแบบประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยกำรน ำเสนอ
ผลงำน และกำรประกวดผลงำน 

5 ประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำร
ยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

7. แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
   ๗.๑) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๑ – 31 มีนำคม 256๒) 
 

ค่ำคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ ๒ - ขั้นตอนที่ ๓ 

 

ข้ันตอน
กำร

ด้ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 - จัดท ำทะเบียนผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผลงำน
วิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ 

- ส่งหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดของ
บุคลำกรที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่น
ประจ ำปี ๒๕๖๒ เพ่ือเตรียมต้นฉบับในกำรลง
ตีพิมพ์เผยแพร่และเตรียมควำมพร้อมในกำร
คัดเลือกผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๒  
- จัดกลุ่มผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น จ ำแนกตำม
ประเภทงำนวิจัย 

- ทะเบียนผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำร
ดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข 
ปี ๒๕๖๒ 

- หนังสือถึงหัวหน้ำ
หน่วยงำนต้นสังกัดของ
บุคลำกรที่ได้รับรำงวัล
ผลงำนวิชำกำรดีเด่นฯ 

- เอกสำรจ ำแนกกลุ่มผลงำน
วิชำกำร/วิจัยดีเด่น  

เท่ำกับ ๐.๒๕ คะแนน 

 

 

 

เท่ำกับ ๐.๒๕ คะแนน 

 

 

 

เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน 

 

2 จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือคัดเลือก
ผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอด
เยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒  และขอ
อนุมัติโครงกำรฯ 

- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำน
วิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ 

- เอกสำรโครงกำร/กิจกรรม 

- บันทึก/หนังสือขออนุมัติ
โครงกำร 

- ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ 

เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน 

 

 

เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน 

 

 

3 จัดท ำแนวทำงเกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำร
ประกอบกำรจัดประกวดผลงำนฯ รวมทั้งก ำหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิพำกษ์ผลงำน และวิทยำกร 

- คู่มือเกณฑ์กำรให้คะแนน  
- เอกสำรประกอบกำรจัด    
  ประกวดฯ  

เท่ำกับ 0.5 คะแนน  

เท่ำกับ 0.5 คะแนน 

 

  



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๑ 

   ๗.๒) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๑ – 30 กันยำยน 256๒)  
 

 

ข้ันตอน
กำร

ด้ำเนินงำน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 - จัดท ำทะเบียนผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผลงำน
วิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ 

- ส่งหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดของ
บุคลำกรที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่น
ประจ ำปี ๒๕๖๒ เพ่ือเตรียมต้นฉบับในกำรลง
ตีพิมพ์เผยแพร่และเตรียมควำมพร้อมในกำร
คัดเลือกผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๒  
- จัดกลุ่มผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่น จ ำแนกตำม
ประเภทงำนวิจัย 

- ทะเบียนผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำร
ดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข 
ปี ๒๕๖๒ 

- หนังสือถึงหัวหน้ำ
หน่วยงำนต้นสังกัดของ
บุคลำกรที่ได้รับรำงวัล
ผลงำนวิชำกำรดีเด่นฯ 

- เอกสำรจ ำแนกกลุ่มผลงำน
วิชำกำร/วิจัยดีเด่น  

เท่ำกับ ๐.๒๕ คะแนน 

 

 

 

เท่ำกับ ๐.๒๕ คะแนน 

 

 

 

เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน 

 

2 จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือคัดเลือก
ผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอด
เยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒  และขอ
อนุมัติโครงกำรฯ 

- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำน
วิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ 

- เอกสำรโครงกำร/กิจกรรม 

- บันทึก/หนังสือขออนุมัติ
โครงกำร 

- ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ 

เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน 

 

 

เท่ำกับ ๐.๕ คะแนน 

 

 

3 จัดท ำแนวทำงเกณฑ์กำรให้คะแนน เอกสำร
ประกอบกำรจัดประกวดผลงำนฯ รวมทั้งก ำหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิพำกษ์ผลงำน และวิทยำกร 

- คู่มือเกณฑ์กำรให้คะแนน  
- เอกสำรประกอบกำรจัด    
  ประกวดฯ  

เท่ำกับ 0.5 คะแนน  

เท่ำกับ 0.5 คะแนน 

๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือคัดเลือกผลงำน
วิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
กระทรวงสำธำรณสุข ปี ๒๕๖๒ รูปแบบ
ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยกำร
น ำเสนอผลงำน และกำรประกวดผลงำน 

- ส ำเนำเอกสำรกำรจัด
ประชุม 

เท่ำกับ ๑ คะแนน  

 

๕ - ประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำร
คัดเลือกผลงำนวิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำน
วิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี 
๒๕๖๒ 

- รำยงำนกำรประเมินผล 

- สรุปผลกำรด ำเนินกำรงำน
คัดเลือกฯ 

เท่ำกับ 0.5 คะแนน 

เท่ำกับ 0.5 คะแนน 

 

 

ค่ำคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 



      

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๒ 

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
25๖๐ 256๑ 256๒ 

ระดับควำมส ำเร็จกำรคัดเลือกผลงำน
วิชำกำร/วิจัยดีเด่นเป็นผลงำนวิชำกำร
ยอดเยี่ยม ของกระทรวงสำธำรณสุข 

ระดับ - 

 

- 

 

- 

 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  :  
    - เอกสำร/หลักฐำน บทควำมผลงำนวิชำกำร/วิจัย จำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผลงำนวิชำกำรดีเด่น  
      กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

   - จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรจัดท ำเอกสำรทะเบียนผลงำนวิชำกำรดีเด่นฯ ปี 2562 พร้อมทั้งรวบรวมเอกสำร
ต้นฉบับจำกผู้ได้รับคัดเลือกผลงำนวิชำกำรดีเด่นฯ ปี 2562 และจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนคัดเลือกฯ 
เป็นผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมของกระทรวงสำธำรณสุข   
10. ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                               ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
      1. นำงจุฬำพร กระเทศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. 0 2590 1718-9 

      2. นำงสุมำลี ศักดิ์ผิวฝำด   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. 0 2590 1718-9 

      3. นำงมยุรี  จงศิร ิ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. 08 1261 6060 
 



      

 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๓ 

 การประเมินคุณภาพ (น ้าหนักร้อยละ 10) 
1. ตัวชี วัดที่  2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง 
           ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น ้าหนัก    :    ร้อยละ 10 

4. ค้าอธิบาย : 
ผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ  หมำยถึง ผลจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำร/คุณภำพกิจกรรม/คุณภำพผลงำนตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำน ส่วนกลำงใน
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สำมำรถส่งมอบบริกำรที่ดีให้กับผู้รับบริกำร 
  การน้าผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  หมำยถึง หน่วยงำน
ส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ ในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562 ไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ให้มีประสิทธิภำพตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร จ ำนวน 2 กระบวนงำน โดยพิจำรณำเลือกกระบวนงำนที่มีผลควำมพึงพอใจต่ ำสุดน ำไปพัฒนำเป็นอันดับแรก 

ส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้เลือกกระบวนงำนตำมพันธกิจหลัก
ของหน่วยงำน จ ำนวน 2 กระบวนงำน น ำไปพัฒนำ กรณมีีผลส ำรวจควำมพึงพอใจเพียงกระบวนงำนเดียวให้เลือกกระบวนงำน
ตำมพันธกิจหลักเพ่ิมเติมอีก 1 กระบวนงำน 

ระดับความส้าเร็จของการน้าผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมำยถึง ระดับ
ควำมส ำเร็จของหน่วยงำนส่วนกลำง สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข น ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในกระบวนงำนที่น ำไปพัฒนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือทรำบถึงร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ  
ที่เพ่ิมขึ้น หลังจำกหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนงำนนั้น  ๆแล้ว 
หมำยเหตุ : 1) หน่วยงำนเป็นผู้ส ำรวจ โดยให้หน่วยงำนประสำนผู้รับบริกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ online ให้ครบถ้วน  

2) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วิเครำะห์และประมวลผลส ำรวจรำยหน่วยงำน        
5. สูตรการค้านวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จเชิง (Hybrid) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำ 

ของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 - หน่วยงำนแต่งตั้งคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของ
หน่วยงำน  
- หน่วยงำนน ำผลกำรส ำรวจและข้อเสนอแนะจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 และส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีผลส ำรวจควำมพึงพอใจฯ ให้วิเครำะห์กระบวนงำนจำกพันธกิจหลักของ
หน่วยงำนมำวิเครำะห์เพ่ือน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 



      

 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๔ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

2 - น ำผลกำรวิเครำะห์ในขั้นตอนที่ 1 มำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ก ำหนดรำยละเอียดระยะเวลำของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำร
พัฒนำคุณภำพฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2563)  และส่งแผนปฏิบัติกำรฯให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยใน
วันที่ 15 ธันวำคม 2562  

3 - ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน 
-  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 16 มีนำคม 2563   

4 - หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 3 กรกฎำคม 2563  
- หน่ วยงำนด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรต่อคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำน 

ในกระบวนงำนที่หน่วยงำนน ำไปพัฒนำฯ ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม - เดือนสิงหำคม ผ่ำนระบบ online ที่กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร จัดท ำให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของกระบวนงำนที่เลือกจำก
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- หน่วยงำนติดตำมให้ผู้รับบริกำรตอบแบบสอบถำมให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
ก ำหนดให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 21 สิงหำคม 2563 และแจ้งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลกำรส ำรวจต่อไป  

5 ผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- ส้าหรับหน่วยงานที่มีผลส้ารวจความพึงพอใจฯ ปีท่ีผ่านมา 

กระบวนงานที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ ที่เพ่ิมข้ึน  
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ ที่เพ่ิมข้ึน  

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ค้านวณคะแนนภาพรวมโดยน้าคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 

- ส้าหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการส้ารวจความพึงพอใจฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้ผล
การส้ารวจความพึงพอใจฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ  

คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ  
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

ค้านวณคะแนนภาพรวมโดยน้าคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนนที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 
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7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหวำ่งวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

1 - หน่วยงำนแต่งตั้ งคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของ
หน่วยงำน (0.5 คะแนน) 
- หน่วยงำนน ำผลกำรส ำรวจและข้อเสนอแนะจำกกำรส ำรวจ
ควำมพึ งพอใจของผู้ รับบริกำรฯ ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2562 และส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีผลส ำรวจควำมพึงพอใจฯ 
ให้วิ เครำะห์กระบวนงำนจำกพันธกิจหลักของหน่วยงำน 

มำวิเครำะห์เพ่ือน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.5 คะแนน) 

- ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะท ำงำนฯ / 
รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำฯ 

 
- รำยงำนกำรประชุมฯ (กำรวิเครำะห์
ผลส ำรวจฯ /กำรวิ เค รำะห์
กระบวนงำนของหน่วยงำน) 
 

1 

2 - น ำผลกำรวิเครำะห์ในขั้นตอนที่ 1 มำจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ก ำหนดรำยละเอียด
ระยะเวลำของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพฯ 
ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2563) และส่งแผนปฏิบัติกำรฯ
ให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2562  
(2 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด หักวันละ 0.1 คะแนน) 

- แผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำรฯ  
 

2 

3 -  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/
กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน (1 คะแนน) 
 
-  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ส่งให้
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่  16 มีนำคม 2563  
(1 คะแนน)(หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด หักวันละ 0.1 คะแนน) 

- เอกสำรกำรท ำกิ จกรรมตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ (เช่น ภำพถ่ำย 
รำยงำนกำรด ำเนินงำนฯ)  
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำรฯ  

2 

 

  



      

 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๖ 

7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

1 - หน่วยงำนแต่ งตั้ งคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของ
หน่วยงำน (0.5 คะแนน) 
- หน่วยงำนน ำผลกำรส ำรวจและข้อเสนอแนะจำกกำรส ำรวจ
ควำมพึ งพอใจของผู้ รับบริกำรฯ ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2562 และส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีผลส ำรวจควำมพึงพอใจฯ 
ให้วิ เครำะห์กระบวนงำนจำกพันธกิจหลักของหน่วยงำน 

มำวิเครำะห์เพ่ือน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.5 คะแนน) 

- ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะท ำงำนฯ / 
รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำฯ 

 
- รำยงำนกำรประชุมฯ (กำรวิเครำะห์
ผลส ำรวจฯ) 
 

1 

2 - น ำผลกำรวิเครำะห์ในขั้นตอนที่ 1 มำจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ก ำหนดรำยละเอียด
ระยะเวลำของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพฯ 
ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2563) และส่งแผนปฏิบัติกำรฯ
ให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2562  
(1 คะแนน)(หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด หักวันละ 0.1 
คะแนน) 

- แผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำรฯ  
 

1 

3 - ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/
กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน (0.5 คะแนน) 
 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ส่งให้
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่  16 มีนำคม 2563  
(0.5 คะแนน)(หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด หักวันละ 0.1 คะแนน) 

- เอกสำรกำรท ำกิ จกรรมตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ (เช่น ภำพถ่ำย 
รำยงำนกำรด ำเนินงำนฯ)  
- ร ำย งำน ค ว ำม ก้ ำ ว ห น้ ำ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรฯ  
 

 

 

 

 

 

 

1 



      

 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๗ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

4 -  หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ภำยในวันที่ 
3 กรกฎำคม 2563 (0.5 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่าก้าหนด 

หักวันละ 0.1 คะแนน) 
 
 
- หน่วยงำนด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
คุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำน ในกระบวนงำนที่
หน่วยงำนน ำไปพัฒนำฯ ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม - เดือนสิงหำคม 
ผ่ำนระบบ online ที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร จัดท ำให้  ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ของกระบวนงำนที่เลือกจำกรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (0.25 
คะแนน) 
- หน่วยงำนติดตำมให้ผู้รับบริกำรตอบแบบสอบถำมให้ครบถ้วน
ตำมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรก ำหนด 

ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่  21 สิงหำคม 2563 และแจ้งให้ 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลกำรส ำรวจต่อไป (0.25 คะแนน) (หากส่งล่าช้ากว่า
ก้าหนด หักวันละ 0.1 คะแนน) 

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนฯ โดยรำยละเอียดระบุ  
ผลลัพธ์ เมื่อสิ้นสุดแผน ผลลัพธ์ 
ที่ คำดหวั งให้ เกิ ดขึ้ นในอนำคต
ข้อเสนอแนะ และเอกสำรกำรท ำ
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (เช่น 
ภำพถ่ำย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน) 
- หนังสือบันทึกส่งขอควำมร่วมมือ
ให้ผู้ รับบริกำรตอบแบบส ำรวจ 

ควำมพึงพอใจฯ  
 

 

 

 

 

- หนังสือบันทึกแจ้งข้อมูลเพ่ือให้
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรวิเครำะห์ผล
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อไป  

1 

5 ผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการฯ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- ส้าหรับหน่วยงานทีมี่ผลส้ารวจความพึงพอใจฯ ปีท่ีผ่านมา 
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจฯที่เพ่ิมขึ้น (0.5 คะแนน) 

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 4 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจฯที่เพ่ิมขึ้น (0.5 คะแนน) 
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 4 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 

ค้านวณคะแนนภาพรวมโดยน้าคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนน
ที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 

- ส้าหรับหน่วยงานที่ไม่มีผลการส้ารวจความพึงพอใจฯ 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรฯ 

1 



      

 ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๘ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้ผลการส้ารวจ
ความพึงพอใจฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
กระบวนงานที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ (0.5 คะแนน) 

คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

กระบวนงานที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจฯ (0.5 คะแนน) 
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ค้านวณคะแนนภาพรวมโดยน้าคะแนนที่ได้ในกระบวนงานที่ 1 + คะแนน
ที่ได้จากกระบวนงานที่ 2 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  

 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ระดับ - - - 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล : 1. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฯต่อหน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 2. ข้อมูลกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร/กิจกรรม/ผลงำนของหน่วยงำน ตำมผลกำรส ำรวจ

ควำมพึงพอใจของหน่วยงำน (ส่วนกลำง) ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร /กิจกรรม / 
        ผลงำนของหน่วยงำน 

     ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                              ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 
     ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
     1. นำงพัชรวรรณ  แก้วศรีงำม  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โทร. 0 2590 1706 
     2. นำงสำวจำมจุรี  เพียรท ำ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. 0 2590 1706 

 
 



 

 

  มิติภายใน 
 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๒๙ 

มิติภายใน 

 การประเมินประสิทธิภาพ (น ้าหนักร้อยละ 15) 
1. ตัวชี วัดที ่3   ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและก่อหนี้ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน  
                     ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

2. หน่วยวัด :  ร้อยละ 

3. น ้าหนัก :  ร้อยละ 7.5 

4. ค้าอธิบาย :  
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง  กำรที่หน่วยงำน 

สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรประกอบด้วย งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน 
ภำพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณท่ีหน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 (หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีหรือได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมจะน ำยอดงบประมำณ 
ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ ).เพื่อประเมินผลควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำน
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของรัฐบำลตำมที่เกณฑ์ก ำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยรวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.
GFMIS.ทีก่องบริหำรกำรคลังยืนยันอย่ำงเป็นทำงกำรมำเป็นฐำนข้อมูลกำรประเมินผล 

  การก่อหนี ผูกพัน หมายถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ด ำเนินกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง 
และได้ด ำเนินกำรจัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 

  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง กำรมีควำมพร้อมมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
และกำรเบิกจ่ำยตำมแผนรวมทั้งมีกระบวนกำรเร่งรัด ติดตำม แก้ปัญหำ เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 

  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน ในสังกัดส้านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง กำรที่หน่วยงำนสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรรประกอบด้วย งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน รวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS 
ภำพรวมในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับทั้งหมด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

5. สูตรการค้านวณ : 
 5.1) รอบ 6 เดือน  
 

     
 

 

 

 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่หนว่ยงำนเบิกจ่ำยและก่อหนี้ผูกพัน ในรอบ 6 เดือน 
(1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 

                                                                                                                            X 100 

วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยทีห่น่วยงำนได้รับทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 
 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๐ 

5.2) รอบ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1                      ร้อยละ 92 

2                      ร้อยละ 94 

3                      ร้อยละ 96 

4                      ร้อยละ 98 

5                      ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : เกณฑ์กำรให้คะแนน ให้เป็นไปตำมมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 

               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ตำมมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด) 

7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 

    7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 –31 มีนำคม 2563)  
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

46 48 50 52 54 

    
    7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)  

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

92 94 96 98 100 

 

  

 
เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่หนว่ยงำนเบิกจ่ำยและก่อหนี้ผูกพัน ในรอบ 12 เดือน 

(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 
                                                                                                               X 100 

วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยทีห่น่วยงำนได้รับทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 
 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๑ 

 8. รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน : 
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
 

หน่วยวัด 

 

ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและ 
ก่อหนี้ผูกพันภำพรวมของหน่วยงำน   
ในสั งกัดส ำนั กงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปี งบประมำณ   
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ - - - 

 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ำยบริหำร ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  
    ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                              ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 

    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   

    1. นำงจุฬำพร กระเทศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. ๐ ๒๕๙๐  ๑718 

    2. นำงสำวปรำณี  อยู่ยิ้ม   นักวิชำกำรเงินและบัญชี   โทร. ๐ ๒๕๙๐  ๑704 
 

 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๒ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 4  ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management System : PMS)  
    ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้้ำหนัก    : ร้อยละ 7.5 
4. ค้ำอธิบำย :  

 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management System : PMS) หมำยถึง กระบวนกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำย 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร หน่วยงำนและบุคคลเข้ำด้วยกัน โดยผ่ำนกระบวนกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน กำร
พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำตอบแทนควำมดีควำมชอบของผู้ปฏิบัติงำนเพ่ือให้ 
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำร ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำรบริหำรส่วนกลำง) เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับและติดตำมระบบ
บริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงำนในสังกัดส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง หน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 
24 หน่วยงำน 

ระดับควำมส้ำเร็จกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management System: PMS)
หมำยถึง ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร          
ที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรฐำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร  ในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำรบริหำรส่วนกลำง) โดยด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

5. สูตรกำรค้ำนวณ : ไม่มี 

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จเชิง (Hybrid) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำ 

ของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ต้นรอบกำรประเมิน 
- หน่วยงำนจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอด
ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงำนมีกำรชี้แจง/ท ำควำมเข้ำใจมำตรฐำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำร ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำรบริหำรส่วนกลำง) ให้กับบุคลำกร
ในสังกัดรับทรำบโดยทั่วกัน 
 
 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๓ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๒ - หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนถึงระดับบุคคล โดยต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่ำงผู้บั งคับบัญชำและผู้ ใต้บั งคับบัญชำในกำรก ำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย เพ่ือให้ ได้ 
ผลกำรปฏิบัติงำนที่สนองตอบต่อเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร โดยให้มีกำรลงนำมค ำรับรอง  

กำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นลำยลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่ำย  
ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562 
- ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินของหน่วยงำน น ำตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระดับควำมส ำเร็จของงำนที่
ก ำหนดร่วมกันตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และพฤติกรรมที่คำดหวัง มำลงนำมรับทรำบ
ร่วมกัน จ ำนวนสองรอบ โดย       
     รอบแรก  (1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563) ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562    
     รอบสอง (1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2563) ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
หมำยเหตุ 
  1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้ำหมำยและระดับควำมส ำเร็จของงำน เป็นกำรตกลงด ำเนินกำรทั้งปี  
ให้จัดท ำข้อตกลงและลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันทั้งสองฝ่ำย ครั้งเดียว ให้แล้วเสร็จ 
ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562   
  2. กรณีจัดท ำข้อตกลงและลงนำมฯ แล้วเสร็จ หลังจำกวันที่ก ำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

๓ ระหว่ำงรอบกำรประเมิน 
- หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน และประเมินผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยในแต่ละระดับตำมข้อตกลง เพ่ือติดตำม ก ำกับ ให้มีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยทั้งสองรอบ 

- ผู้ประเมินของหน่วยงำนมีกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพ่ือกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำเพ่ือน ำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ทั้งสองรอบ 

๔ ส้ินรอบกำรประเมิน 
- หน่วยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรำยบุคคล
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 31 มีนำคม 2563) 
และ รอบ 12 เดือน (ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563 )  และน ำผล 

กำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำตอบแทน 
- ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินของหน่วยงำนร่วมกันท ำกำรวิเครำะห์ผลส ำเร็จของงำนและ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เพ่ือน ำมำจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคลในภำพรวมของ
หน่วยงำน ทั้ง 2 รอบกำรประเมิน 

๕ ร้อยละข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน 
 สูตรกำรค้ำนวณ : 

จ ำนวนข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรท่ีลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน 
X 100 จ ำนวนข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรท้ังหมด 

 
 
 
 

หมำยเหตุ จ ำนวนข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรตำมปฏิบัติจริงในแต่ละรอบกำรประเมิน 

เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 

0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

 
  



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๔ 

7. แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเปน็ 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ12 เดือน ดังนี ้
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563) 

 

ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/ หลักฐำนประกอบ          

กำรประเมิน 
ค่ำคะแนน

ที่ได้ 

1 - หน่วยงำนจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด และเป้ำหมำยจำก
องค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงำนมีกำรชี้แจง/ท ำควำมเข้ำใจมำตรฐำนกำรบริหำรผล
กำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำร ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำร
บริหำรส่วนกลำง) ให้กับบุคลำกรในสังกัดรับทรำบโดยทั่วกัน 
(เอกสำรแนบ 5 ตำมภำคผนวก)  

- แผนที่ยุทธศำสตร์/แผนยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำนที่ แสดงให้ เห็นว่ำมี 
กำรจัดท ำ 
 
- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมี
กำรสื่อสำรให้ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนฯ เช่น รำยงำน 

กำรประชุ ม, บั นทึ กแจ้ งภำยใน
หน่วยงำน 

0.5 
 
 

 
0.5 

 

๒ - หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกหน่วยงำนถึงระดับบุคคล 
โดยต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรก ำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย เพ่ือให้ได้ผล
กำรปฏิบัติงำนที่สนองตอบต่อเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร 
โดยให้มีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นลำยลักษณ์ อักษรร่วมกัน 
ทั้งสองฝ่ำย ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562  
- ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินของหน่วยงำน น ำตัวชี้วัด 
เป้ ำหมำย ระดับควำมส ำเร็จของงำนที่ ก ำหนดร่วมกัน 

ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และพฤติกรรมที่คำดหวัง 
มำลงนำมรับทรำบร่วมกัน จ ำนวนสองรอบ โดย รอบแรก 

(1 ตุลำคม 2562-30 มีนำคม 2563) ให้แล้วเสร็จ ภำยใน
วันที่ 30 ธันวำคม 2562  
หมำยเหตุ 
1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้ำหมำยและระดับควำมส ำเร็จของงำน  
เป็นกำรตกลงด ำเนินกำรทั้งปี ให้จัดท ำข้อตกลงและลงนำม 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันทั้งสองฝ่ำย ครั้งเดียว 
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562   
2. กรณีจัดท ำข้อตกลงและลงนำมฯ แล้วเสร็จ หลังจำกวันที่
ก ำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ
บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดและถ่ำยทอดตัวชี้วัดรำยบุคคล
รวมทั้งมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ
(เอกสำรแนบ 1- 3 ตำมภำคผนวก) 
 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน/
พฤติกรรมทีแ่สดงให้เห็นว่ำผู้ประเมิน/
ผู้ รับกำรประเมินก ำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน โดยเป็นลำยลักษณ์ อักษร 
ในทุกระดับ (เอกสำรแนบ 4 ตำม
ภำคผนวก รอบ 6 เดือน (ระหว่ำงวันที่ 
1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563) 

0.5 
 
 
 
 
 

 
0.5 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๕ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/ หลักฐำนประกอบ          

กำรประเมิน 
ค่ำคะแนน

ที่ได้ 

3 - หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน 
และประเมินผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในแต่ละระดับ
ตำมข้อตกลง เพ่ือติดตำม ก ำกับ ให้มีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำย  
 
 
- ผู้ประเมินของหน่วยงำนมีกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพ่ือ 

กำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำเพ่ือน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน และ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ 

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นวำ่ได้
มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ด ำเนินงำนและประเมินผลส ำเร็จของ
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในแต่ละระดับ
เช่น รำยงำนกำรประชุมหน่วยงำน
ประจ ำเดือนฯ 
- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นวำ่ได้
มีกำรปรึกษำแนะน ำเพ่ือกำรปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนำเพ่ือน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือสมรรถนะ เช่น 
รำยงำนกำรประชุม 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 

4 - หน่วยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำม
ข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรำยบุคคลประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 
ถึ ง 31 มี นำคม 2563) และน ำผลกำรประเมิ นไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำปรับเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 
 
- ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินของหน่วยงำนร่วมกันท ำกำร
วิเครำะห์ผลส ำเร็จของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร
หรือสมรรถนะ เพ่ือน ำมำจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคลใน
ภำพรวมของหน่วยงำน รอบ 6 เดือน  
 

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ  
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรำยบุคคลและน ำผล
กำรประเมินมำใช้ประกอบพิจำรณำ
ประเมินเลื่อนเงินเดือน/ค่ำตอบแทน
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563  
รอบ ๖ เดือน (ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 
2562 ถึง 31 มีนำคม 2563) 
- แผนพัฒนำกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
รำยบุคคล (ส่วนที่ 3) ในแบบสรุปกำร
ประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำร /
แผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 
(ส่ วนที่  4 ) ในแบบประเมิ นผล 

กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร
ทั่วไป หรือแผนพัฒนำรำยบุคคลของ
หน่วยงำน 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

5 ร้อยละข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนลงลำยมือชื่อ
รับทรำบผลกำรประเมิน 

หมำยเหตุ  จ ำนวนข้ ำรำชกำรและพนั กงำนรำชกำรตำมปฏิบั ติ จริ งในแต่ละ 

รอบกำรประเมินวันที่ 1 ตุลำคม  2562 ถึงวันที่ 31 มีนำคม  2563 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 

0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

- แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรใน
หน่วยงำน หรือรำยงำนติดตำมระบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน 

1 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๖ 

7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/ หลักฐำนประกอบ          

กำรประเมิน 
ค่ำคะแนน

ที่ได้ 

1 - หน่วยงำนจัดท ำแผนท่ียุทธศำสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัด และเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่
ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จ
ตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนท่ีต้ังไว ้ 
- หน่วยงำนมีกำรช้ีแจง/ท ำควำมเข้ำใจมำตรฐำนกำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำร ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำร
บริหำรส่วนกลำง) ให้กับบุคลำกรในสังกัดรับทรำบโดยท่ัวกัน 
(เอกสำรแนบ 5 ตำมภำคผนวก)  

- แผนท่ียุทธศำสตร์/แผนยุทธศำสตร์
ของหน่ วยงำนท่ีแสดงให้ เห็นว่ำมี 
กำรจัดท ำ 
 
- เอกสำร/หลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำมี
กำรสื่อสำรให้ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ ยวกั บมำตรฐำนฯเช่ น รำยงำน 

กำรประชุม, บันทึกแจ้งภำยในหน่วยงำน 

0.5 
 
 

 
0.5 

 

๒ ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินของหน่วยงำน น ำตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
ระดับควำมส ำเร็จของงำนท่ีก ำหนดร่วมกันตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ และพฤติกรรมท่ีคำดหวัง มำลงนำมรับทรำบร่วมกัน 
จ ำนวนสองรอบ โดย รอบสอง (1 เมษำยน – 30 กันยำยน 2563)  
ให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563  
หมำยเหตุ 
1. กรณีมี ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยและระดับควำมส ำเร็จของงำน 

เป็นกำรตกลงด ำเนินกำรท้ังปี ให้จัดท ำข้อตกลงและลงนำม 

ค ำรับรองกำรปฏิบั ติรำชกำรร่วมกันท้ังสองฝ่ำย ครั้งเดียว 
ให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 30 ธันวำคม 2562   
2. กรณีจัดท ำข้อตกลงและลงนำมฯ แล้วเสร็จ หลังจำกวันท่ี
ก ำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

แบบประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของงำน/
พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่ำผู้ประเมิน/
ผู้ รับกำรประเมินก ำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน โดยเป็นลำยลักษณ์ อักษร 
ในทุกระดับ (เอกสำรแนบ 4 ตำมภำคผนวก 
รอบสอง (ระหว่ำงวันท่ี 1 เมษำยน - 30 
กันยำยน 2563) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน 
และประเมินผลส ำเร็จตำมตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยในแต่ละระดับ
ตำมข้อตกลง เพ่ือติดตำม ก ำกับ ให้มีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำย  
 
 
- ผู้ประเมินของหน่วยงำนมีกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพ่ื อ 

กำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำเพ่ือน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน และ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ 

- เอกสำร/หลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำได้มี 
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน
และประเมิ นผลส ำเร็จของตัวช้ี วัดและ
เป้ ำหมำยในแต่ ละระดั บ เช่ น รำยงำน 
กำรประชุมหน่วยงำนประจ ำเดือนฯ 
- เอกสำร/หลั กฐำนท่ี แสดงให้ เห็ นว่ ำ 
ได้มีกำรปรึกษำแนะน ำเพ่ือกำรปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนำเพ่ือน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร
หรือสมรรถนะ เช่น รำยงำนกำรประชุม 

0.5 
 
 
 
 

0.5 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๗ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/ หลักฐำนประกอบ          

กำรประเมิน 
ค่ำคะแนน

ที่ได้ 

4 - หน่วยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำม
ข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรำยบุคคลในรอบ 12 เดือน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 
2562 ถึง 30 กันยำยน 2563) และน ำผลกำรประเมินไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำตอบแทน                   
 
 
 
 
- ผู้ประเมินและผู้ รับกำรประเมินของหน่วยงำนร่วมกัน 

ท ำกำรวิเครำะห์ผลส ำเร็จของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือสมรรถนะ เพ่ือน ำมำจัดท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคลในภำพรวมของหน่วยงำน รอบ 12 เดือน  

- เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ 
 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำมข้อตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรำยบุคคลและน ำผล
กำรประเมินมำใช้ประกอบพิจำรณำ
ประเมิ นเลื่ อนเงินเดื อนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงวันที่ 
1 เมษำยน 2562 ถึ ง 30 กั นยำยน
2563) 
- แผนพัฒนำกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
รำยบุคคล (ส่วนที่  3) ในแบบสรุป 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร /
แผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 
(ส่ วนที่  4 ) ในแบบประเมิ นผล 

กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร
ทั่วไป หรือแผนพัฒนำรำยบุคคลของ
หน่วยงำน 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

5 ร้อยละข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนลงลำยมือชื่อ
รับทรำบผลกำรประเมิน 

หมำยเหตุ จ ำนวนข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรตำมปฏิบัติจริง 

ในแต่ละรอบกำรประเมินวันที่ 1 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

- แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรใน
หน่วยงำน หรือรำยงำนติดตำมระบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน 
 

1 

 

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน:  

 

 
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 
 

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 ๒๕61 ๒๕62 

ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
(PMS) ของหน่ วยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ระดับ ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 

  



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๘ 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ำยบริหำร ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  
    ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                              ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 
    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
    1. นำงจุฬำพร กระเทศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. ๐ ๒๕๙๐  ๑718 
    2. นำงสำวนินนำท อรอินทร์   นักจัดกำรงำนทั่วไป   โทร. ๐ ๒๕๙๐  ๑704 

 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๓๙ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 5  ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน 
2. หน่วยวัด : ระดับควำมส ำเร็จ 

3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 7.5 
4. ค้ำอธิบำย   : 

   ควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำง จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment  :  ITA) รูปแบบ Open Data  Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
ของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดโดยที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ของหน่วยงำนของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำนของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักกำรที่ประกอบด้วย ควำมคุ้มค่ำ  
ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 - แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 - แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ ดิน
ส่ิงก่อสร้ำง) หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) 
รวมถึงกรณีหน่วยงำนโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด้ำเนินงำนเป็นงบลงทุน)  
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 

 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ือใหไดมำซึ่งพัสดุโดยกำรซื้อ จำง เช่ำแลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
  กำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) วิเครำะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน 
รวมถึงงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) และกำรเปิดเผยข้อมูลให้สำธำรณชนรับทรำบ รวมถึงหลักฐำนกำรขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 

- หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง จ ำนวน 24 หน่วยงำน 
เหตุผล :  
1. เพ่ือให้มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐมีควำมโปร่งใส เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณชนโดยส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐซึ่งเป็นมำตรกำรหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหำ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  
3. เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและด ำเนินกำรตำม
ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐ
เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 
2540 และประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๐ 

4. เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐมีควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และสนับสนุนมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

5. สูตรกำรค้ำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
    ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่ งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 หน่วยงำน ด ำเนินกำร 
(1) ก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 แลแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) กรณีหน่วยงำนได้
ก ำหนดแผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และได้รับงบประมำณตำมที่บรรจุไว้
ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
(2) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนใหเ้สร็จสิ้น ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562  

2 หน่วยงำน ด ำเนินกำร 
(1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน ส่ิงก่อสร้ำง)  

(1.1) เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรฯ เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน 
ส่ิงก่อสร้ำง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส้ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขระบวัุนที่ 30 ตุลำคม 2562 

(1.2) จดัส่งแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน ส่ิงก่อสร้ำง) ตำมข้ันตอนที่ 2 (1) ใน
รูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน้ ประกอบด้วย 

  - แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินส่ิงก่อสร้ำง) 
  - Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com  ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562  
(2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562  
 (2.1) เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
(หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง
ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562) 

(2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ประกอบด้วย 
  - แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 
  - Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหนำ้แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562  
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ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๑ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน (ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562) 
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 
และที่ดิน ส่ิงก่อสร้ำง) รอบ 3 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ(งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญำตน ำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ  
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 
27 ธันวำคม 2562 
(2) ส่งหนังสือตำม (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน ำส่ง 
(ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที ่
anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2563 

ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563) 
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน 
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน ส่ิงก่อสร้ำง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญำตน ำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่  
27 มีนำคม 2563 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือน ำส่ง 
(ทั้ งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที ่
anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2563 

หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏบิัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 6 เดือน ดังนี ้
(1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยใน
วันที่ 27 มีนำคม 2563 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือน ำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2563 

4 ไตรมำสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563) 
 หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 

และที่ดิน ส่ิงก่อสร้ำง) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ  

(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร ่ภำยในวันที่ 26 มิถุนำยน ๒๕63 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือน ำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม ๒๕63 
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ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๒ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 ไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน (ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563) 
 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน

ส่ิงก่อสร้ำง) รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ (งบลงทุน) ฯพร้อม ขออนุญำตน ำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรฯ  

(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 25 
กันยำยน 2563 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือน ำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕63 

(3) กรณีหน่วยงำนมีกำรหน่วยงำนโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด้ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) 
ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ใช้อ ำนำจตำมที่ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรำยกำรงบประมำณที่ได้รับ 

กำรจัดสรรงบประมำณตำมระเบียบนี้แล้ว ให้จัดท้ำและส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำน
ทีส้่ำนักงบประมำณก้ำหนดแต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่ วันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย” 

(4) ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (3) ถ้ำมี ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยัง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงสำธำรณสุขที ่
anti.corrup2563@gmail.com และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้จัดส่งไปยังส้ำนัก
งบประมำณ (ส้ำคัญ) 

 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ประจำ้ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน ดังนี ้
 (1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ภำยใน
วันที่ 25 กันยำยน 2563 
(2) ส่งหนังสือตำม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อม
หนังสือน ำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
ที ่anti.corrup2563@gmail.com ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕63 

๕ หน่วยงำน ด ำเนินกำร 
(1) วิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้ำง) และวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมแบบกำรวิเครำะห์ผลตำมแผนฯ  
ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนด 

 (1.1) เสนอผู้บริหำรรับทรำบผลกำรวิเครำะห์ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) (ถ้ำมี) และวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
พร้อมขออนุญำตน ำผลกำรวิเครำะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมหลักฐำนแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ Print Screen หลักฐำน 

กำรเผยแพร่ ภำยในวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕63 

(1.2) ส่งผลกำรวิเครำะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
ที ่anti.corrup2563@gmail.com  ภำยในวันที่ 9  ตุลำคม ๒๕63 เพ่ือวิเครำะห์ตำมกระบวนกำรของ ITA ต่อไป  
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ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๓ 

หมำยเหตุ : 
1. ควำมโปร่งใสในกำรเข้ำถึงข้อมูล ตำมควำมร่วมมือในกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Government  Partnership: OGP) 
ทุกหน่วยงำน ต้องด ำเนินกำรตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561  
 1. กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ต้องด ำเนินกำรขออนุญำตตำมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำง 
กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2561 ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 2. จัดท ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในรูป
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และน ำขึ้นเผยแพร่ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 3. ทุกครั้งที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จะต้องมีแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นประกอบด้วย 

2. แบบสรุปผลกำรด้ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) 
ทุกหน่วยงำน ต้องด ำเนินกำร 
 1. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1.1 จัดท ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหำรของหน่วยงำนรับทรำบ ณ วันสิ้นเดือน 
(โดยประมำณ) และขออนุญำตผู้บริหำรของหน่วยงำนน ำแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ..(แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
  1.2 ส่ งแบบสรุปผลกำรด ำเนิ นงำนจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงในรอบเดื อน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไปยั ง 
anti.corrup2563@gmail.com ทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย  
      1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหำร  
   1.2.2 แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
   1.2.3 Print Screen หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 2. ต้องประกำศแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะ 

งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 3 แหล่ง ดังนี้ (1) เว็บไซต์กรมบัญชีกลำง (2) เว็บไซต์หน่วยงำน และ (3) ปิดประกำศที่หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ: คะแนนกำรจัดสง่แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจดัจำ้งในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  มีคะแนนเต็มเท่ำกบั 1 คะแนน (ระหวำ่ง
เดือน ตลุำคม 2562 – กันยำยน 2563)  ดังสูตรกำรค ำนวณ ดงันี ้

แบบสรุปผลกำรด้ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) (เต็มจ้ำนวน 12 เดือน) = 1 คะแนน 

จ้ำนวน 12 เดือน 

3. กำรโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำยจำกงบด้ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) 
ทุกหน่วยงำน ที่มีกำรกำรโอนเปลีย่นแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลอืจ่ำยจำกงบด ำเนินงำนเปน็งบลงทนุ) ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28  
 1. จัดท้ำและส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำนที่ส้ำนักงบประมำณก้ำหนด แต่อย่ำงช้ำ 
ต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย” 
 2. ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1. ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขที่ 
anti.corrup2563@gmail.com เพื่อรวบรวมน ำส่งไปยังส ำนักงบประมำณ 

  

mailto:santana.k1986@gmail.com
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ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๔ 

7. แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหวำ่งวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563)  

 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

๑ (1) หน่วยงำนก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดท ำ 
  -  แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  
     - และ/หรือแผนปฏิบั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และ
ท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง) (0.50 คะแนน) 

- ค ำสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงำน 

ในกำรจัดท ำ 
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕63 และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง)  
เสร็จสิ้น ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562 

1  

(2) หน่วยงำนจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน 
เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562  (0.50 คะแนน) 

2 (1) จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และ
ท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง) (ถ้ำมี)  
 

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมั ติแผนฯ  
ท่ีมีกำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
เฉพำะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน  พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่
ข้อมูล ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562  
 (1.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุนฯ 
Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำ
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที่ 31 ตุลำคม 2562 

2  

 (2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ค่ำคะแนน 
1. กรณีหนว่ยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) 
  1.1 ขออนุมัติแผนจดัซ้ือจัดจ้ำงฯ (1 คะแนน) 
  1.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (1 คะแนน) 

2 

2. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณจัดซ้ือจัดจ้ำง 
งบด ำเนินงำน และงบลงทุน 

 

  2.1 จัดท ำแผนปฏบิัติกำรจดัซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕63  เฉพำะงบลงทุน  (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินส่ิงก่อสร้ำง) 

   2.1.1  ขออนุมัติแผนจดัซ้ือจัดจ้ำงฯ  (0.50 คะแนน) 
   2.1.2  เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕63  

   2.2.1  ขออนุมัติแผนจดัซ้ือจัดจ้ำงฯ  (0.50 คะแนน) 
   2.2.2  เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมั ติแผนฯ  
ท่ีมีกำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562  
(2.2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  Print Screen 
หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำแบบฟอร์ม 

กำรขอเผยแพร่ข้อมู ล ระบุภำยในวันที่  
12 พฤศจิกำยน 2562  
 
 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๕ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

3 ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน 

หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง)  

(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่ม ี

กำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที่ 27 ธันวำคม 2562  
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen 
หลักฐำนเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุ
วันที่ 7 มกรำคม ๒๕63 

2  

 ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน 

รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ ำครุภัณฑ์  และที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้ำง) 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน 

(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่ม ี

กำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์ มกำรขอเผยแพร่ ข้ อมู ล 

ระบุภำยในวันที่ 27 มีนำคม ๒๕63 
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen 
หลักฐำนเผยแพร่ทั้งหมด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
ระบุวันที่ 1 เมษำยน ๒๕63  

 

 

  



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๖ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ค่ำคะแนน 

1. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) 
     1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ ไตรมำส 2 
พร้อมเผยแพร่ (1 คะแนน) 
     1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (1  คะแนน) 

2 

2. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณจัดซ้ือจัดจ้ำง         
งบด ำเนินงำน และงบลงทุน 

 

  2.1 รำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส 1 
           2.1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.30 คะแนน) 
           2.1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.30 คะแนน) 

0.60 

2.2 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส 2 
        2.2.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.30 คะแนน) 
        2.2.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.30 คะแนน) 

0.60 

2.3 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบด ำเนินงำน ไตรมำส 2 
        2.3.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.40 คะแนน) 
       2.3.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.40 คะแนน) 

0.80 

 

(1) หนั งสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผล 
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ที่มีกำรขออนุญำต
น ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุ
ภำยในวันที่ 27 มีนำคม ๒๕63 
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen 
ห ลั กฐำน เผยแพ ร่ ทั้ งห มดส่ งให้ 
ศู นย์ ปฏิ บั ติ กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต 
กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 เมษำยน 
๒๕63 
 
 
 
 
 
 

 

7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

๑ (1) หนว่ยงำนก ำหนดผู้รับผดิชอบหลักในกำรจดัท ำ 
 - แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕63  
 - และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภณัฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง)  
(0.50 คะแนน) 

- ค ำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ รั บผิ ดชอบหลั กของ
หน่วยงำนในกำรจัดท ำ 

- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  

- และ/หรือแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เฉพำะ 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง 
เสร็จสิ้น ระบุภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562 

1  

 (2) หน่ วยงำนจัดท ำค ำสั่ งแต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบของ
หน่วยงำน เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2562 
(0.50 คะแนน) 
 
 
 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๗ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

2 (1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์  และที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง) (ถ้ำมี)  

(1.๑) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ 
ที่มีกำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕63 เฉพำะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยในวันที่  
30 ตุลำคม 2562 

(1.2) แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะ 
งบลงทุนฯ Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ 
และหน้ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล 
ระบุภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562 

1  

 (2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ค่ำคะแนน 

1. กรณีหนว่ยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) 
  1.1 ขออนุมัติแผนจดัซ้ือจัดจ้ำงฯ  (0.50 คะแนน) 

    1.2 เผยแพร่ขอ้มูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณจัดซ้ือจัดจ้ำง         
งบด ำเนินงำน และงบลงทุน 

 

    2.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. ๒๕63  เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินส่ิงก่อสร้ำง 
            2.1.1  ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ  (0.25  คะแนน) 
            2.1.2 เผยแพร่ขอ้มูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.50 

2.2 จัดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรจัดซ้ือจัดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ    พ.ศ. ๒๕63  
        2.2.1 ขออนุมัติแผนจดัซ้ือจัดจ้ำงฯ (0.25  คะแนน) 
        2.2.2 เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.50 

 

(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนฯ 
ที่มีกำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
ระบุภำยในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562  
(2.2) แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 Print 
Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ และหน้ำ
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล ระบุภำยใน
วันที1่2 พฤศจิกำยน 2562  
 

 

 

 

3 ไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุ น  
(ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง)  
 
 
 
 
 
 
 

(1) หนั งสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิ บั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน  (ค่ ำ
ครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ท่ีมีกำรขอ
อนุญำตน ำแผนปฏิบั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขึ้น
เผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงำน พร้ อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 27 ธันวำคม 2562  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำนเผยแพร่
ท้ังหมดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่ 7  มกรำคม  ๒๕63  

1  



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๘ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

 ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน 

รำยงำนผลตำมแผนปฏิบั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และ
ท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง)  

(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิบั ติกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  เฉพำะงบลงทุน  
(ค่ำครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ท่ีมีกำร
ขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยใน
วันที่ 27 มีนำคม ๒๕63  
(2) หลักฐำนตำมข้อ (1) Print Screen หลักฐำน
เผยแพร่ท้ังหมดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ระบุวันที่  
1 เมษำยน ๒๕63  

 

 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ค่ำคะแนน 

1. กรณีหนว่ยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) 
     1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ ไตรมำส 2 
พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
     1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณจัดซ้ือจัดจ้ำง         
งบด ำเนินงำน และงบลงทุน 

 

     2.1 รำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส  1 
             2.1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ  
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
            2.1.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.30 

    2.2 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส 2 
           2.2.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
           2.2.2 ส่งหลักฐำนให ้ศปท. (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.3 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบด ำเนินงำน ไตรมำส 2 
       2.3.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ  พร้อม
เผยแพร่ (0.20 คะแนน) 
      2.3.2 ส่งหลักฐำนให ้ศปท. (0.20 คะแนน) 

0.40 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิบั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  ท่ีมีกำรขออนุญำต
น ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฯ ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมแบบฟอร์ม
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลระบุภำยในวันที่ 
27 มีนำคม ๒๕63  
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen 
ห ลั ก ฐำน เผยแพ ร่ ท้ั งหมด  ส่ งให้ 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 เมษำยน ๒๕63 
 

 

 
 
 

 

4 ไตรมำสที่ 3 รอบ 9 เดือน 

รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕63  เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 
 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน 
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) ฯ ที่มี
กำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
ระบุภำยในวันที่ 26 มิถุนำยน ๒๕63 
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen 

1  



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๔๙ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

หลั กฐำน เผยแพร่ ทั้ งห มดส่ งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 กรกฎำคม ๒๕63 

ไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน 

รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์  และที่ดิน 
สิ่งก่อสร้ำง) 
 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพำะงบลงทุน 
(ค่ำครุภัณฑ์  และที่ดินสิ่ งก่อสร้ำง) ฯ 

ที่มีกำรขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่ วยงำน พร้อมแบบฟอร์มกำรขอ
เผยแพร่ ข้ อมู ลระบุ ภำยในวั นที่  
25 กันยำยน ๒๕63  
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1) Print Screen 
หลั กฐำน เผยแพร่ ทั้ งหมด ส่ งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
(3) และ (4) หลักฐำนกรณีโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำย
จำกงบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) รำยงำน
ตำมแบบที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดไม่เกิน 
15 วันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รำยกำรงบประมำณรำยจ่ ำย ส่ งศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข  และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข เป็นผู้จัดส่งไปยัง
ส้ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๐ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำน 

ประกอบกำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

 รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ค่ำคะแนน 
1. กรณีหนว่ยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) 
    1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ ไตรมำส 4 
พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
    1.2 ส่งหลักฐำนให ้ศปท.  (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณจัดซ้ือจัดจ้ำง         
งบด ำเนินงำน และงบลงทุน 

 

     2.1 รำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส  3 
            2.1.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ   
พร้อมเผยแพร่ (0.15 คะแนน) 
           2.1.2 ส่งหลักฐำนให ้ศปท.  (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.2 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบลงทุน ไตรมำส 4 
   2.2.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจั ดซ้ื อจั ดจ้ ำงฯ  
พร้อมเผยแพร ่(0.15 คะแนน) 
   2.2.2 ส่งหลักฐำนให ้ศปท.  (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.3 รำยงำนผลตำมแผนฯ เฉพำะงบด ำเนินงำน ไตรมำส 4 
        2.3.1 เสนอรำยงำนผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ ำงฯ   
พร้อมเผยแพร่ (0.20 คะแนน) 
        2.3.2 ส่งหลักฐำนให ้ศปท.  (0.20 คะแนน) 

0.40 

 

(1) หนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบผลตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ที่ มี กำรขอ
อนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
ระบุภำยในวันที่ 25 กันยำยน ๒๕63  
(2) หลั กฐำนตำมข้ อ (1)Print Screen 
หลั กฐำน เผยแพร่ ทั้ งหมด ส่ งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข ระบุวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 (1) วเิครำะห์ผลตำม 
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพำะงบลงทุน ฯ (ถ้ำมี) 
- แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ค่ำคะแนน 

1. กรณีหนว่ยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ  (งบด ำเนินงำน) 
     1.1 เสนอวิ เครำะห์ ผลตำมแผนจั ดซ้ื อจั ดจ้ ำงฯ 
ปีงบประมำณ 2563 พร้อมเผยแพร่ (0.50 คะแนน) 
     1.2  ส่งหลักฐำนให้ ศปท.  (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณจัดซ้ือจัดจ้ำง         
งบด ำเนินงำน และงบลงทุน (รวมถึงกำรแปลงงบเพื่อจัดซ้ือจัด
จ้ำงเป็นงบลงทุน)  

 

     2.1 วิเครำะห์ผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ เฉพำะงบลงทุน 
(ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินส่ิงก่อสร้ำง) ปีงบประมำณ 2563 
             2.1.1 เสนอวิเครำะห์ผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ  
พร้อมเผยแพร่ (0.25 คะแนน) 
             2.1.2 ส่งหลักฐำนให ้ศปท.  (0.25 คะแนน) 

0.50 

2.2 วิเครำะห์ผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ งบด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ 2563 
         2.2.1 เสนอวิเครำะห์ผลตำมแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ   
พร้อมเผยแพร่ (0.25 คะแนน) 
         2.2.2 ส่งหลักฐำนให้ ศปท. (0.25 คะแนน) 

0.50 

 

(1.1) ส ำเนำหนังสือเสนอผู้บริหำรรับทรำบ 

ผลกำรวิเครำะห์ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพำะงบลงทุน ฯ และแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

พร้อมขออนุญำตน ำรำยงำนผลฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อม 
Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 9 ตุลำคม 2563 

(1.2) ส่งผลกำรวิเครำะห์ให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระบุ วันที่  
9 ตุลำคม 2563 
 
 

1  

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๑ 

หมำยเหตุ  
  ทุกหน่วยงำน ต้องด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ
เดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ จึงก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน ดังนี้ 
(ค่ำคะแนนกำรประเมิน (เตม็ 5 คะแนน) + ค่ำคะแนนกำรจัดสง่แบบ สขร. 1 (เต็ม 1 คะแนน)) x 5 = คะแนนตัวชี้วดัที่ 5 
                                               6  

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน:  

 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน 

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 4 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ำยบริหำร ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  
    ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                              ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 
    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
    1. นำงจุฬำพร กระเทศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  โทร. ๐ ๒๕๙๐  ๑718 
    2. นำงสำวเนตรดำว  กันสีชำ   นักวิชำกำรพัสดุ    โทร. ๐ ๒๕๙๐  ๑704 
 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๒ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
2. หน่วยวัด : ระดับ 

3. น้้ำหนัก : ร้อยละ 5 (7.5) 
4. ค้ำอธิบำย  : 
  องค์กร / หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
ที่จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  องค์กรคุณธรรม หมำยถึง องค์กรที่ผู้น ำและสมำชิกขององค์กรแสดงเจตนำรมณ์และมุ่งมั่นที่จะด ำเนินกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักทำงศำสนำ โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงำมมำเป็นหลักในกำรด ำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชำชน ชุมชน หรือ
เครือข่ำยต่ำง  ๆ
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมำยถึง องค์กรคุณธรรมที่ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์กรคุณธรรม ภำยใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม และระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จนประสบควำมส ำเร็จ ทั้งในกระบวนกำรพัฒนำและ
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม คนมีควำมสุข องค์กรมีคุณภำพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์  
มีองค์ควำมรู้สำมำรถถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่ำง  ๆได้ 
  ระดับควำมส้ำเร็จในกำรด้ำเนินกำรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่มีเจตนำรมณ์และมุ่งมั่นที่จะด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนำคุณธรรม 

ในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักทำงศำสนำ โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงำม 

มำเป็นหลักในกำรด ำรงชีวิต และสำมำรถด ำเนินกำรจนประสบควำมส ำเร็จ ทั้งในกระบวนกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม คนมีควำมสุข องค์กรมีคุณภำพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ควำมรู้สำมำรถ
ถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่ำง  ๆได้ 
5. สูตรกำรค้ำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่ งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจำรณำจำก

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563) 
1 ผู้บริหำรองค์กรและบุคลำกรในสังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ร่วมกันด้ำเนินกำร 

(1) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันเป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ดังนี้ 
 (1.1) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 (1.2) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(2) ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ปัญหำที่อยำกแก้” และ “ควำมดีที่อยำกท ำ” ไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 

(2.1) คุณธรรม ๔ ประกำร ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2559 - 2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 

 (2.2) พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 
(2.3) ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 
(2.4) แนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct) 
(2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักกำรส ำคัญ คือ “เกรงใจ น้ ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๓ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

2 หน่วยงำน ด ำเนินกำร 
 (1) แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน หรือทบทวนค ำสั่งฯ และ

จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 moph.moral@gmail.com ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562  
(2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยมีกำรมอบหมำยบุคลำกรและหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จำกโปรแกรม Microsoft Word 
เท่ำนั้น ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 

3 หน่วยงำน ด ำเนินกำร 

 (1) ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลส้ำเร็จ
ของกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไข กำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 
(3) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ ข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์  ที่ ได้ จำกโปรแกรม Microsoft Word เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ 
moph.moral@gmail.com ภำยในวันที่ 16 มีนำคม 2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (3.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 (3.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กันยำยน 2563) 
4 หน่วยงำน ด ำเนินกำร 
 (1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลำกร และโครงกำรหรือกิจกรรมดีเดน่ ดงันี้ 

 (1.1) กิจกรรมยกย่อง เชิดช ูบุคลำกรในสังกัดที่ท ำควำมดีจนเป็นแบบอย่ำงได้ 
 (1.2) กิจกรรมประกำศยกย่องโครงกำร กจิกรรมดีเด่น ในกำรส่งเสริมคุณธรรมเป้ำหมำย จนเปน็แบบอย่ำง 
(2) จัดกำรประชุมร่วมกันกับบุคลำกรในหน่วยงำน เพ่ือเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำยใน 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
 (2.1) กำรยึดมั่นในหลักธรรมทำงศำสนำ 
 (2.2) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2.3) วิถีวัฒนธรรม 

5 หน่วยงำน ด ำเนินกำร 

 (1) ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลส้ำเร็จ
ของกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

(2) จัดกิจกรรมถอดองค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำนองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน 

(3) เข้ำร่วมจัดบูธนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิชำกำรในโครงกำรตลำดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 3 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือถ่ำยทอด ขยำยผล และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กำรด ำเนินงำนองค์กรคุณธรรม ร่วมกับ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๔ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

(4) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์  ที่ ได้ จำกโปรแกรม Microsoft Word เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ 
moph.moral@gmail.com ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (4.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 (4.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

7. แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหวำ่งวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563) 

ค่ำคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2562-31 มีนำคม 2563) 
ผู้บริหำรองค์กรและบุคลำกรในสังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ร่วมกันด้ำเนินกำร 
(1) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันเป็นลำยลักษณ์ อักษร 
ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ดังนี้ 
 (1.1) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 (1.2) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรต่อต้ำน 

กำรทุจริต 

 
 
 
(1.1) ภำพถ่ำยกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ ฯ 
(0.20 คะแนน) 
(1.2) เอกสำรหลักฐำนประกำศเจตนำรมณ์ ฯ   
(2 เรื่อง)  (0.20 คะแนน) 
(1.3) เอกสำรหลักฐำนประกำศเจตนำรมณ์ ฯ ที่มี
กำรลงลำยมือชื่อของผู้บริหำรและบุคลำกร 
ในสังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (0.20 คะแนน) 
ระบุภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 
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ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๕ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

 (2) ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ปัญหำที่อยำกแก้” 
และ “ควำมดีที่อยำกท ำ” ไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่อง โดยต้อง
สอดคล้องกับ 
 (2.1) คุณธรรม ๔ ประกำร ตำมแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
 (2.2) พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (2.3) ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ว่ ำด้ วยจรรยำข้ ำรำชกำรส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 2560 
 (2.4) แนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกระทรวง
สำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักกำรส ำคัญ คือ 
“เกรงใจ น้ ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

(2.1) รำยงำนกำรประชุมเพ่ือก ำหนดคุณธรรม
เป้ำหมำย (0.20 คะแนน) 
(2.2) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุม ฯ  
(0.2 0 คะแนน) 

 

2 (1) แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน หรือทบทวนค ำสั่ง ฯ และ
จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณ สุ ขท ำงไป รษ ณี ย์ อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ 
moph.moral@gmail.com  
ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 
(1 คะแนน) 

2  

 (2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับคุณธรรม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยมีกำรมอบหมำยบุคลำกรและ
หน่วยงำนผู้ รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่ง 
ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จำกโปรแกรม 
Microsoft Word เท่ำนั้น ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com     
ภำยในวันที่ 29พฤศจิกำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 คะแนน) 
 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๖ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

3 (1) ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ผลส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกร
ภำยในหน่ วยงำน เพ่ื อพัฒนำ ปรับปรุ ง แก้ ไข กำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงำน 

(3) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดื อน จั ดส่ งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จำกโปรแกรม 
Microsoft Word เท่ำนั้น ทำงไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภำยในวั นที่  16 มี นำคม 
2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (3.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 (3.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

(1.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 

ในสั งกั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.60 คะแนน) 
(1.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(0.70 คะแนน) 
(1.3) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมำชิกในองค์กร (0.70 คะแนน) 
 

2  

 

  



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๗ 

7.2) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 –  30 กนัยำยน 2563) 
 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2562  -  31 
มีนำคม 2563) ผู้บริหำรองค์กรและบุคลำกรใน
สังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ร่วมกันด้ำเนินกำร 
(1) ประกำศเจตนำรมณร์่วมกันเปน็ลำยลักษณ์
อักษร ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ดังนี ้
 (1.1) ประกำศเจตนำรมณ์ ร่วมกันในกำร
ขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 (1.2) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
 
 
(1.1) ภำพถ่ำยกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ฯ (0.20 คะแนน) 
(1.2) เอกสำรหลักฐำนประกำศเจตนำรมณ์ฯ  (2 เรื่อง)  
(0.20 คะแนน) 
(1.3) เอกสำรหลักฐำนประกำศเจตนำรมณฯ์ ที่มีกำรลงลำยมือ
ชื่อของผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
(0.20 คะแนน) ระบุภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 

1  

 (2) ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ปัญหำที่อยำกแก้” 
และ “ควำมดีที่อยำกท ำ” ไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่อง โดย
ต้องสอดคล้องกับ 
 (2.1) คุณธรรม ๔ ประกำร ตำมแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -
2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
 (2.2) พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 
 (2.3) ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 

(2.4) แนวทำงปฏิบัติ ตำมจรรยำบรรณ
กระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่มีหลักกำร
ส ำคัญ คือ “เกรงใจ น้ ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 
 
 
 
 
 
 
 

(2.1) รำยงำนกำรประชุมเพ่ือก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย 
(0.20 คะแนน) 
(2.2) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุมฯ (0.20 คะแนน) 

 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๘ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

2 (1) แต่ งตั้ งคณะท ำงำนจัดท ำและขับเคลื่ อน
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 
หรือทบทวนค ำสั่ง ฯ และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหนว่ยงำน (0.50 คะแนน) 

1  

 (2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้ ำหมำยที่ ก ำหนด  
โดยมีกำรมอบหมำยบุคลำกรและหน่ วยงำน
ผู้ รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่ งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้จำกโปรแกรม Microsoft Word เท่ำนั้น ทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 

- แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.50 คะแนน) 
 

 

3 (1) ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โดยมี ผลส้ ำเร็ จของกำรด้ ำเนิ นกิ จกรรม 

ตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำ ปรับปรุง 
แก้ไข กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงำน 

(3) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
จัดส่ งให้ ศูนย์ปฏิบั ติกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ได้จำกโปรแกรม Microsoft 
Word เท่ ำนั้ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภ ำ ย ใน วั น ที่ 
16 มีนำคม 2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (3.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  

(1.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.30 คะแนน) 
(1.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.35 คะแนน) 
(1.3) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ของสมำชิกในองค์กร (0.35 คะแนน) 

1 



 

ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๕๙ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

 (3.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  

4 (1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลำกร และโครงกำร
หรือกิจกรรมดีเด่น ดังนี้ 
 (1.1) กิ จกรรมยกย่ อง เชิ ดชู  บุ คลำกร 
ในสังกัดที่ท ำควำมดีจนเป็นแบบอย่ำงได้ 
 (1.2) กิ จกรรมประกำศยกย่องโครงกำร 
กิจกรรมดีเด่น ในกำรส่งเสริมคุณธรรมเป้ำหมำย 
จนเป็นแบบอย่ำง 
 

(1.1) รำยงำนกำรประชุมเพ่ือคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน 
โครงกำร กิจกรรมดีเด่น 
(0.15 คะแนน) 
(1.2) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุมฯ (0.10 คะแนน) 
(1.3) เกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน โครงกำร กิจกรรม
ดีเด่น (0.15 คะแนน) 
(1.4) ผลกำรคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน โครงกำร กิจกรรม
ดีเด่น (0.15 คะแนน) 
(1.5) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรยกย่องเชิดชูฯ (0.15 คะแนน) 

1  

 (2) จัดกำรประชุมร่วมกันกับบุคลำกรในหน่วยงำน 
เพ่ือเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 2 มิติ 
จำกมิติดังต่อไปนี้ 
 (2.1) กำรยึดมั่นในหลักธรรมทำงศำสนำ 
 (2.2) หลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2.3) วิถีวัฒนธรรม 

(2.1) รำยงำนกำรประชุมรว่มกันกับบุคลำกรในหนว่ยงำน  
เพ่ือเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย (0.15 คะแนน) 
(2.2) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุมฯ (0.15 คะแนน) 
 

 

5 (1) ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 โดยมีผลส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกิจกรรม
ตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

(2) จัดกิจกรรมถอดองค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำน
องค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 

(3) เข้ำร่วมจัดบูธนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิชำกำร
ในโครงกำรตลำดนั ดคุณธรรม (MOPH Moral 
Market) ปี  3 ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือถ่ำยทอด ขยำยผล และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
กำรด ำเนินงำนองค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
 

(1.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.15 คะแนน) 
(1.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (0.20 คะแนน)  
(1.3) ภำพถ่ำยกิจกรรมถอดองค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำน
องค์กรคุณธรรม (0.15 คะแนน) 
(1.4) เอกสำรองค์ควำมรู้กำรด ำเนนิงำนองค์กรคุณธรรมของ
หน่วยงำน (0.15 คะแนน) 
(1.5) ภำพถ่ำยหน้ำจอ (Print Screen) กำรเผยแพร่เอกสำร
องค์ควำมรู้ ฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (0.15 คะแนน) 
(1.6) ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรเข้ำรว่มจัดบูธนิทรรศกำร ฯ 
(0.20 คะแนน) 
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ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำช ส ำนกัวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ๖๐ 

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

กำรประเมิน 

ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

  (4) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
จัดส่ งให้ ศูนย์ปฏิบั ติกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จำกโปรแกรม Microsoft Word 
เท่ ำนั้ น  ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ 
moph.moral@gmail.com ภ ำ ย ใน วั น ที่  
15 กันยำยน 2563 ตำมแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 (4.1) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำน 

ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

 (4.2) แบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน:  

 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
       แหล่งข้อมูล : ฝ่ำยแผนงำน กลุ่มวิชำกำร ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  
       วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กำรด ำเนินกำรตำมแบบฟอร์มองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ก ำหนด  
           จัดเก็บที่แฟ้มซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ำยแผนงำน กลุ่มวิชำกำร ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

    ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด : นำงณัฏฐญำ พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข   
                             ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 1250 
    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
     1. นำงพัชรวรรณ  แก้วศรีงำม  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โทร. 0 2590 1706 
     2. นำงสำวสำวิตรี  เรืองนำม    นักจัดกำรงำนทั่วไป  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑706 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิชาการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 1706 

โทรสาร : 0 2591 9832 
 


