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ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (น้ำหนักร้อยละ 70) 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลักหน่วยงาน  
1.1 ระดับความสำเร ็จของร้อยละเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป ้าหมาย 

ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่
ตามปกติ (Function KPIs)  
1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 
1.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการประชุมผู ้บริหารระดับสูง 
กระทรวงสาธารณสุข 
1.1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting และ      
BB EvMis) ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.1.4 ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่ได้รับ
มอบหมายแล้วเสร็จทันเวลาและนำไปใช้เสนอคณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่กำหนด 

1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายสำคัญ เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
(Agenda KPIs)  
1.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรการพัฒนาความเชี ่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ส ุขภาพ          
ของกระทรวงสาธารณสุข 
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องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (น้ำหนักร้อยละ 30) 

2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัด 
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 

3. ระดับความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management  
    System: PMS) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 15 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 



 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ก 
คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 

คำนำ 
   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดทำคู่มือการจัดทำคำรับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กรอบ
ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กลุ่ม/ศูนย์ ภายในกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าหน้าที่
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะสามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการจัดทำคำรับรองและ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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ธันวาคม 2566 
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       สารบัญ 
คำนำ  ก 
หลักการและท่ีมา ข 
วัตถุประสงค์ ค 
กรอบการประเมินผล   ง 
ขั้นตอนในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ  จ 
ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ                              
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
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➢ องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลัก

หน่วยงาน 
1 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) 

2 

ตัวชี้วัดที่ ๑.1.1 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.1 
 
 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการประชุมผู้บริหารระดับสงู กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting และBB EvMis)  
ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่ได้รับมอบหมาย 
แล้วเสร็จทันเวลาและนำไปใช้เสนอคณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่กำหนด 
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 
สำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร 
การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวง 
สาธารณสุข 
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➢ องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนนิงาน (Potential Base)  

ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
 
 
 
 
 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวม ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management  
System : PMS) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ข คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

๑. หลักการและท่ีมา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก  
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัต ิหน้าที ่ของส่วนราชการต้องใช้ว ิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล  
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมี
กรอบการประเมินใน 2 องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 
ในภาพรวม ทั้ง 2 องค์ประกอบ รวมทั้งกำหนดให้ประเมินส่วนราชการและจังหวัดปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมิน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี) 

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การ  
ลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ทุกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นสำนัก/กองที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมายและสำนัก/ 
กองที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเองและระดับบุคคล โดยมีวิธีการ/กระบวนการ  
ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลครอบคลุมถึง  

๑. การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์การและการแสดงให้เห็นถึงระบบ 
ในการถ่ายทอดตัวชี ้ว ัด และเป้าหมายจากระดับองค์การสู ่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเพื ่อผลักดัน  
ให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  ๒. มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากร 
ในองค์การทราบถึงวิธีการ/กระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน  
และบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
และเป้าหมายของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. มีการผูกมัด (Commitment) ต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การและมีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง 
  ๔. มีการจัดทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วั ด  
และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๕. มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพื่อติดตาม กำกับให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายโ ดยรวมของ
องค์การ  



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ค คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน
และบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ส่วนกลาง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้กำหนดกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕66  โดยได้ดำเนินการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
สู่ระดับหน่วยงาน โดยคาดหวังว่า หากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถส่งผลให้
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
บรรลุตามเป้าหมายด้วย 
 

๒. วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้หน่วยงานระดับ กอง/สำนัก/กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ทราบถึง
แนวทางการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕66 รายละเอียด
ตัวช ี ้ว ัด (KPI Template) และแนวทางการประเมินผล ตลอดจนมีความร ู ้ความเข ้าใจเก ี ่ยวกับขั ้นตอน  
ของการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการบริหารตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕66 รวมทั้งการจัดทำรายงาน 
การประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทิน
การดำเนินงานต่อไป 
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ง คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 

๓. กรอบการประเมินผล 
กรอบการประเมินผล แบ่งเป็น ๒ องค์ประกอบ น้ำหนักรวม ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (น้ำหนักร้อยละ 70) 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (น้ำหนักร้อยละ 30 ) 

 
 

 
   4 
 

  

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

๑.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลัก/แผนปฏิบ ัต ิราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าท ี ่ตามปกติ 
(Function KPIs) (55) 
๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
สำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPIs) (15) 
 

องค์ประกอบที่ 1 
(Performance Base) 

2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (15)  

3. ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 
System : PMS) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (15) 

    (ร้อยละ 15) 

องค์ประกอบที่ 2 
(Potential Base) 
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จ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จากกลุ่มพัฒนาองค์กร 

ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการจัดทำหนังสือ/แจ้งเวียนกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖6 ให้ทุกกลุ่ม/ศูนย์รับทราบ 

ขั้นตอนที่ ๓ คัดเลือกตัวชี ้ว ัดการประเมินประสิทธิผลภารกิจหลักและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖6 และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด 

ขั้นตอนที่ ๔ จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัดของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ขั้นตอนที่ ๕ กลุ่ม/ศูนย์ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของกองยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมกับงานแผนและพัฒนาคุณภาพ

องค์กรจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เสนอผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจของหน่วยงาน และตัวชี้วัดตามนโยบายของผู้บริหาร พร้อม

จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เสนอขอความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ขั้นตอนที่ ๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดส่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจของหน่วยงาน และตัวชี้วัด

ตามนโยบายของผู้บริหาร พร้อมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่ผ่านความเห็นชอบให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เพ่ือเสนอให้คณะทำงานประเมินผลฯ พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 

ขั้นตอนที่ ๙ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ               
/ภารกิจหลักกับคณะทำงานประเมินผลฯ หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๑๐ เสนอเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖6                                   
ของกลุ่มพัฒนาองค์กรให้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ลงนาม 

ขั้นตอนที่ ๑๑ ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ขั้นตอนที่ ๑๒ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ภายใน
เวลาที่กำหนด 

ขั้นตอนที่ ๑๓   เสนอผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ให้คณะทำงานประเมินผลฯ ในที่ประชุมพิจารณา 
ขั้นตอนที่ ๑๔   รับทราบผลการติดตามความก้าวหน้าจากคณะทำงานประเมินผลฯ เพ่ือเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 

และ/หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
ขั้นตอนที่ ๑๕ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
ขั้นตอนที่ ๑๖ จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                    

พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือให้คณะทำงานฯ ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำคำรบัรองการปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
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ฉ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
ตุลาคม 2565 • กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 และแนวทางการประเมินผล 

ตุลาคม – ธันวาคม 2565 • กลุ่มพฒันาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

• จัดส่งคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 และแนวทางการประเมินผลให้หน่วยงานทราบ 

• หน่วยงานจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน          
และตัวชี้วัดตามนโยบายของผู้บริหาร ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพิจารณา  
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕65 

• กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเชิญหน่วยงานประชุมเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน และตัวชี้วัดตามนโยบาย
ของผู้บริหาร ระหว่างคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ กับ ผู้แทนหน่วยงาน 

    เสนอเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงาน            
      รองปลัดกระทรวงและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำรับรองฯ 
• หน่วยงานดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  

ภายใน 6 มกราคม  ๒๕66 • สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี ้วัด  
(การขออุทธรณ์ใดๆ  ให้หน่วยงานส่งคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

• หน่วยงานจัดส่งคู่มือคำรับรองฯ และการประเมินผลของหน่วยงานฯ จำนวน 1 เล่ม และ
ส่งไฟลผ์่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเวลาท่ี
กำหนด 

หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่จัดส่งคู่มือคำรับรองฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
กำหนดเกณฑ์การหักคะแนน ดังนี ้

ทั้งนี้  กำหนดให้มีการหักคะแนนรวมรายรอบ (รอบ 6 เดือน) ดังนี้ 
1. ส่งคู่มือคำรับรองฯ ล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด ภายใน 6 มกราคม  ๒๕66 
2. ส่งรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน (ตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566) 
ล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด ภายใน 7 มีนาคม ๒๕66 

เกณฑ์การหักคะแนน 

คะแนน 
0.05 
คะแนน 

0.10
คะแนน 

0.15
คะแนน 

0.20
คะแนน 

0.25  
คะแนน 

จำนวน
วันล่าช้า 

1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน  ≥ 5 วัน 

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ช คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
ภายใน 7 มีนาคม ๒๕66 • หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ โดยการประเมินผลตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) รอบ ๖ เดือน โดยตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบฟอร์มรายงานที่กำหนดให้ในคู่มือการจัดทำคำรับรองและ
การประเมินผลฯ ในภาคผนวก) จำนวน 1 เล่ม และรายงานผ่านระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเวลาที่กำหนด 

หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่จัดส่งรายงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
กำหนดเกณฑ์การหักคะแนน ดังนี้ 

 

ทั้งนี้  กำหนดให้มีการหักคะแนนรวมรายรอบ (รอบ 6 เดือน) ดังนี้ 
1. ส่งคู่มือคำรับรองฯ ล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด ภายใน 6 มกราคม  ๒๕66 
2. ส่งรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน (ตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566) 
ล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด ภายใน 7 มีนาคม ๒๕66 
 

 

เกณฑ์การหักคะแนน 

คะแนน 
0.05 
คะแนน 

0.10
คะแนน 

0.15
คะแนน 

0.20
คะแนน 

0.25  
คะแนน 

จำนวนวันล่าช้า 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน  ≥ 5 วัน 

มีนาคม - เมษายน 2566 • คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน 

• คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๖ เดือน ส่งให้กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รวบรวม เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานทราบ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

6 กันยายน ๒๕66 • หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน โดยตัดยอดข้อมูล 
ณ สิ ้นเดือนสิงหาคม 2566 ผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเวลาที่กำหนด (ไม่ต้องจัดส่งรูปเล่ม) 

หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่รายงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
               กำหนดเกณฑ์การหักคะแนน ดังนี้ 
 

ทั้งนี้  กำหนดให้มีการหักคะแนนรวมรายรอบ (รอบ 12 เดือน) ดังนี้ 
1. รายงานผลฯ รอบ 12 เดือน  (ตัดยอดข้อมูล ณ สิ ้นเดือนสิงหาคม 2566) ล่าช้า  
ไม่ตรงตามกำหนด ภายใน 6 กันยายน ๒๕66 
2. ส่งรายงานผลฯ รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั ้งปี) ล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด  
ภายใน 6 ตุลาคม ๒๕66 
 

เกณฑ์การหักคะแนน 

คะแนน 
0.05 
คะแนน 

0.10
คะแนน 

0.15
คะแนน 

0.20
คะแนน 

0.25  
คะแนน 

จำนวนวันล่าช้า 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน  ≥ 5 วัน 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ซ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
6 ตุลาคม 2566 • หน่วยงานส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน (เป้าหมายทั้งปี) 

โดยตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 จำนวน 1 เล่มและรายงาน
ผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเวลา
ที่กำหนด 

หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่จัดส่งรายงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
กำหนดเกณฑ์การหักคะแนน ดังนี้ 

 

ทั้งนี้  กำหนดให้มีการหักคะแนนรวมรายรอบ (รอบ 12 เดือน) ดังนี้ 
1. รายงานผลฯ รอบ 12 เดือน  (ตัดยอดข้อมูล ณ สิ ้นเดือนสิงหาคม 2566) ล่าช้า  
ไม่ตรงตามกำหนด ภายใน 6 กันยายน ๒๕66 
2. ส่งรายงานผลฯ รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี) ล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด  
ภายใน 6 ตุลาคม ๒๕66 

เกณฑ์การหักคะแนน 

คะแนน 
0.05 
คะแนน 

0.10
คะแนน 

0.15
คะแนน 

0.20
คะแนน 

0.25  
คะแนน 

จำนวนวันล่าช้า 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน  ≥ 5 วัน 

ภายใน 31 ตุลาคม ๒๕66 • คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน ของหน่วยงาน 

• คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ส่งผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เพื ่อรวบรวมสรุปคะแนนในภาพรวมของคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ 
ของแต่ละหน่วยงาน 

• สิ้นสุดการขออุทธรณ์ผลคะแนนการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ  
รอบ ๑๒ เดือน 

• สรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ของหน่วยงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

• แจ้งผลการประเมินให้ทุกหน่วยงานทราบ พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับ  
การปรับปรุงแก้ไข/ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 

• ส่งผลคะแนนการปฏิบัติราชการฯ ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ฌ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม/ศูนย ์

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (น้ำหนักร้อยละ 70) 
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลกัหน่วยงาน 
๑.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏบิัติราชการ 
ของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าท่ีตามปกติ (Function Based)   
1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ

แผนงาน / โ ค ร งก า ร / ต ั ว ช ี ้ วั ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

15 5 นางวิไลลักษณ์ เรืองรตันตรัย 
นางสาวโศรดากรณ์ พิมลา 

กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ 

1.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหาร
จัดการประชุมผู ้บร ิหารระดับสูง 
กระทรวงสาธารณสุข 

15 5 นางเพ็ญศรี  ตรามีคณุ 
นางสาวสุกัญญา  มุยสีทอง 

กลุ่มบรหิารแผนเขต
สุขภาพพิเศษและ
สนับสนุนนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูง 

1.1.3 ระดับความสำเร ็จในการจัดทำ
รายละเอ ียดคำของบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting และBB EvMis) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

15 5 ว่าท่ีร้อยเอก สายชล สู่สุข   
นายพีรวัส คลับคล้าย 

กลุ่มแผนงบประมาณ 
ด้านสาธารณสุข 

1.1.4 ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะ
ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่
ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จทันเวลา
และนำไปใช้เสนอคณะรัฐมนตรี  
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

10 ร้อยละ 
๙๕ 

นางลำพูน อิงคภากร   
นางมาลาศรี  เปาอินทร ์

กลุ่มวิชาการ 

1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ (Agenda KPIs) 
1.2.1 ร ะ ด ั บ คว าม ส ำ เ ร ็ จ ขอ งกา ร

ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความ
เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ด ้ า นน โ ย บ ายและ
ยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวง
สาธารณสุข 

15 5 นางจุฑามาส  พจน์สมพงษ์ 
นางชนัญชิดา เนตรประสาท 

ศูนย์พัฒนานัก
ยุทธศาสตร์และแผน
กำลังคนด้านสุขภาพ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนนิงาน (Potential Base) (น้ำหนักร้อยละ 30) 
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อ
หนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

15 ร้อยละ 
100 

นางจิราพร บุษบา 
นางสาวธนิดา บัวเงิน 

งานการเงิน  
กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
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ญ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม/ศูนย ์

3. ระดับความสำเร็จของการบริหารผล
กา รปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการ  ( Performance 
Management System: PMS ของหน่วย 
งานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

15 5 นางทิพรรัตน์ วางพรม 
นางสาวนริศรา ขุนดำ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 

รวม 100    
 

 



 
   

 

  
 

องคป์ระกอบที ่๑ 
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๑ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสทิธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (น้ำหนกัร้อยละ 70) 
ตัวช้ีวัด ๑   ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลักหน่วยงาน       
หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ำหนัก  :  ร้อยละ 70 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

๑.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติ 55 

 ราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)  
 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 
 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข 15 
 1.1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting และBB EvMis) ของกระทรวงสาธารณสุขและ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

15 

 1.1.4 ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จ 10 
 ทันเวลาและนำไปใช้เสนอคณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่กำหนด  
๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน

หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
15 

 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 

15 

 หมายเหตุ : ๑. ถ้าหน่วยงานใด ไม่มี ๑.๒ และ ๑.๓ ให้นำน้ำหนักไปรวมให้กับ ๑.๑ 
               ๒. กำหนดตัวชี้วดัไม่ควรน้อยกว่า 3 - ๕ ตัวชีว้ัด 
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๒ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
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ตัวช้ีวัด ๑.๑  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function KPIs) 

หน่วยวัด   :  ระดับ 
น้ำหนัก    :   ร้อยละ 55 
คำอธิบาย :    

การดำเนินงานตามหลักภารกิจพื ้นฐาน งานประจำงานตามหน้าที ่ปกติ หรืองานตามหน้าที่  
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  เป็นตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
กำหนดมาจากภารกิจหลัก/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ/ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานคัดเลือกตัวชี ้วั ด 
ที่ต้องการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่
ตามปกติ (Function KPIs) มาจัดทำคำรับรองฯ น้ำหนักร้อยละ 55 และเกลี ่ยน้ำหนักตามความเหมาะสม 
ในแต่ละตัวชี้วัด และส่งตัวชี้วัดพร้อมรายละเอียด (KPI Template) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วิเคราะห์ความเหมาะสม
เบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดเพื่อหน่วยงานจะได้
ดำเนินการต่อไป 
 

หมายเหตุ : 
     ๑. หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 วิเคราะห์
วัตถุประสงค์แผนงาน โครงการและกิจกรรม เป้าหมายที่เป็นผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) เพ่ือกำหนดเป็นตัวชี้วัด
ด้านประสิทธิผล ในตัวชี ้ว ัดที ่ ๑.1 หรือนำตัวชี ้ว ัดมาจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลให้ชัดเจน  
  ๒. ในการจัดทำรายละเอียดตัวชี ้วัด (KPI Template) ต้องประมวลประเด็นที ่ต ้องติดตามประเมินผล 
ให้ครบทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั ้นตอนการใช้ปัจจัย ( Input) ที่ใช้ในการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน 
(Process) ไปจนถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยให้ยึดหลักตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด  
  ประเภทตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กรณีตัวชี้วัดต่อเนื่องให้นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย 
กรณีตัวชี้วัดใหม่ให้นำค่าเป้าหมายตามแผนฯ มากำหนดเป็นค่าเป้าหมายในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๓ 
     - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ระดับความสำเร็จ (Milestone) หน่วยงานกำหนดขั้นตอนกระบวนการทำงานได้
เองตามข้อเท็จจริง ๕ ระดับซึ่งเกณฑ์ในแต่ละระดับต้องร้อยเรียงต่อเนื่องกันตั้งแตร่ะดับที่ ๑ ถึงระดับที่ ๕  
  - ตัวชี้วัดผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างระดับข้ันของความสำเร็จ กับ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะพิจารณาตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดเบื้องต้นและจัดประชุมเจรจา
ความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ระหว่างคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ กับผู้บริหาร 
หรือผู้แทนหน่วยงาน 

๔. สามารถสอบถามแนวทางการกำหนดตัวชี ้วัดและจัดทำรายละเอียดตัวชี ้วัด  (KPI Template)  
ได้โดยตรงจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๓ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

• เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น 

- ภาพถ่าย  
- รายงานการประชุม 

- แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

- บันทึกผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 

- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด 

• การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามคำนิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

- ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

- ผู้จัดเก็บข้อมูล 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการของหน่วยงาน 
๓. การสังเกตการณ์ 

- การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ 
ขัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 

- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 

- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น หนว่ยงานมีความพร้อมให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ตรวจสอบข้อมูลได้ 
- สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน 
หมายเหตุ : 
              ให้หน่วยงานกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการประเมินผล ให้สอดคล้องกับการประเมินผลโดยแบ่งเป็น 
2 รอบ คือ 

➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

- การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  ตัวอย่างเช่น 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 44 ร้อยละ 46 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 ร้อยละ 52 
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๔ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

แนวทางการประเมินผล 
***ให้นำค่าเป้าหมายสูงสุดของรอบ 12 เดือน หาร 2 และนำมาเป็นค่ากลาง (คะแนนที่ 3) ของรอบ 6 เดือนและ 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การให้คะแนนของรอบ 12 เดือน*** 

 - การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  – 30 กันยายน 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 88 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 

➢ กรณีตัวช้ีวัดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ระดับความสำเร็จ (Milestone) 
-    การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

         (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

    -   การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
        (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  – 30 กันยายน 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 

- การจัดทำรายงานประเมินผลตนเองตามคำรับรองฯ หน่วยงานส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร 
หลักฐานเฉพาะส่วนที่สำคัญต่อการคำนวณและพิจารณาผลการดำเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่วนหลักฐาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานจัดเตรียมไว้ และพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 

 

 

 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๕ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 

1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗      

2. หน่วยวัด  : ระดับ 
3. น้ำหนัก : ร้อยละ 15 
4. คำอธิบาย  :  

  การจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี ้ว ัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2567 หมายถึง การจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ของกระทรวง
สาธารณสุข ภายใต้แผนปฏิบัต ิราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  โดยใช้                   
๔ ยุทธศาสตร์ (4 Excellences) เป็นกรอบ ได้แก่ ๑) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion Prevention & Protection Excellence) ๒) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ๓) บุคลากร
เป็นเลิศ (People Excellence) และ ๔) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพื่อเป็น
แนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

  ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายถึง กระบวนการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย การทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถานการณ์สุขภาพ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประกอบการจัดทำ
ข้อเสนอ และ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  โดยใช้ ๔ ยุทธศาสตร์                      
(4 Excellences) เป็นกรอบ ได้แก่ ๑) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion 
Prevention & Protection Excellence) ๒) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ๓) บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) และ ๔) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และ
เผยแพร่สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  ตามที่ประเทศไทยได้มีการจำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                       
4 ธันวาคม 2560 โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที ่ 1 ซึ ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านการถ่ายทอดระดับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติสู่แผนระดับที่ 2 และแผนระดับท่ี 3 เพ่ือให้เกิดการดำเนินการที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในปี 2580 ได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนระดับที่ 3 จึงเป็นกลไกสำคัญของ
หน ่วยงานที่ ใช ้ เป ็นเคร ื ่ องม ือ ในการข ับเคล ื ่ อนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ไปส ู ่ การปฏ ิบ ัต ิผ ่ านการด ำเน ินการ 
ของทุกหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๖ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยขับเคลื่อนผ่านแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีเป็นหลัก  
ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้เป็นเจ้าของแผนระดับที่ 3 ทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องจัดทำรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 พร้อมนำข้อมูลเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1   - ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

  - แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวง
สาธารณสุข  

2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

3   - จัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อ
แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ของกระทรวงสาธารณสุข  
  - รวบรวม/วิเคราะห์ ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ และผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  

4    - จัดทำข้อเสนอประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
    - จัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ จัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

5  - นำเสนอ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี ้ว ัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 - เผยแพร่แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2567  

 

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๕ – 31 
มีนาคม 256๖) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๗ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1   - ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ/ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 
  - แต่งตั ้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำแผนงาน/
โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข 

 - ข้อมูลด้านสุขภาพ/ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/
คณะกรรมการฯ 

 0.5 คะแนน 
 

0.5 คะแนน 

2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำ
แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 

 - หนังสือเชิญประชุมฯ 
 - ผลการทดสอบก่อน-หลัง
การประชุมฯ 
 

1 คะแนน 
1 คะแนน 

3    - จัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อแผนงาน/โครงการและ
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ของกระทรวง
สาธารณสุข 
  - รวบรวม/วิเคราะห์ ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ และ
ผลการดำเน ินงาน (รอบ ๖ เด ือน) เพ ื ่อเป ็นข ้อมูล
ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ของ
กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ 

 - แบบสอบถามสำรวจความ
คิดเห ็นของหน ่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 
 
 - ข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผนงาน/ โครงการและ
ต ั วช ี ้ ว ั ด  ของกระทรว ง
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๗ 

1 คะแนน 
 
 
 

1 คะแนน 

7.1) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๕ –  
30 กันยายน 256๖) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๘ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1   - ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ/
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
  - แต ่งต ั ้ งคณะทำงาน/คณะกรรมการจ ัดทำ
แผนงาน/โครงการ และตัวชี ้ว ัด ของกระทรวง
สาธารณสุข 

 - ข้อมูลด้านสุขภาพ/ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/
คณะกรรมการฯ 

0.5 คะแนน 
 

0.5 คะแนน 

2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
จ ัดทำแผนงาน/โครงการและตัวช ี ้ว ัด ภายใต้
แผนปฏิบ ัต ิราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 - หนังสือเชิญประชุมฯ 
 - ผลการทดสอบก่อน-หลัง
การประชุมฯ 
 

0.5 คะแนน 
0.5 คะแนน 

3    - จัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของ
หน ่วยงานในส ังก ัดกระทรวงสาธารณส ุขต่อ
แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๖ ของกระทรวงสาธารณสุข 
  - รวบรวม/วิเคราะห์ ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ 
และผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) เพื ่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการและ
ต ัวช ี ้ ว ัด ของกระทรวงสาธารณส ุขประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๗ 

 - แบบสอบถามสำรวจความ
คิดเห ็นของหน ่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 
 
 - ข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผนงาน/ โครงการและ
ตัวชี้วัดฯ 

0.5 คะแนน 
 
 
 

0.5 คะแนน 

4    - จัดทำข้อเสนอประกอบการจัดทำแผนงาน/
โครงการ และตัวชี ้ว ัด ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
   - จัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ จัดทำ
แผนงาน/โครงการ และตัวช ี ้ว ัด ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 -  ข ้อเสนอประกอบการ
จัดทำแผนงาน/โครงการ และ
ต ั วช ี ้ ว ั ด ของกระทร ว ง
สาธารณสุขฯ 
 - หนังสือเชิญประชุมฯ 
 - สรุปประชุมฯ 

0.25 คะแนน 
 
 
 

0.25 คะแนน 
0.5 คะแนน 

5    - นำเสนอ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 - เผยแพร่แผนงาน/โครงการ และตัวชี ้ว ัด ของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 

 -  power point ( ร ่ า ง ) 
แผนงาน/โครงการ และ
ต ั วช ี ้ ว ั ด ของกระทร ว ง
สาธารณสุข 
 - เผยแพร่แผนงาน/โครงการ 
และตัวชี ้ว ัด ของกระทรวง
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ประจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 
หน้าเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

0.5 คะแนน 
 
 
 

0.5 คะแนน 

 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๙ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๓ 256๔ 256๕ 

ระดับความสำเร็จการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๗ 

ระดับ - -  

- 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ / แฟ้มเอกสาร 
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช  

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1387 

      หนว่ยงาน :    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  

  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1378 
   : นางสาวโศรดากรณ์ พิมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 ๒๔๐๕ 
      หนว่ยงาน :    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๑๐ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 
3. น้ำหนัก : ร้อยละ 15 
4. คำอธิบาย  :  

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และทีมการเมือง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อธิบดี อธิการบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้บริหารหน่วยงานภายใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รวมทั้งผู้บริหารของทุกองค์กรสุขภาพ และสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
  การบริหารจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง การบริหารจัดการประชุมให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีดำเนินการก่อนการประชุม โดยการวางแผนการประชุม การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ประชุม บริหารจัดการระหว่างการประชุม การสรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุม รวมถึง
การติดตามความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญ ที่มีข้อสั่งการให้ติดตามความก้าวหน้า เพ่ือเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 

ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง การ
ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน) 
เพื่อสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การติดตาม กำกับ เร่งรัดการดำเนินงาน 
รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือ
นำมาสู่การวางแผน การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในระยะถัดไป  

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 วางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการประชุม/กำหนดแนวทางการเสนอ

ประเด็นหลักในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปี 

2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอระเบียบวาระการประชุม 
รวบรวมและจัดทำ (ร่าง) ระเบียบวาระฯ เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

3 รวมรวม และจัดทำเอกสารประกอบการประชุม เตรียมความพร้อมใน
การจัดประชุม และดำเนินการประชุมตามแผน 

4 จัดทำบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เสนอผู้บริหารพิจารณา 
5 จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนองค์ประชุมเพ่ือพิจารณา

รับรอง/แก้ไขรายงานการประชุม และดำเนินการตามมติ/ข้อสั่งการจาก
การประชุม 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๑๑ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนดังนี้ 
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 

มีนาคม 2566) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 วางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการ
ประชุม/กำหนดแนวทางการเสนอ
ประเด็นหลักในการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปี 

- ตารางกำหนดการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี  
- แนวทางการเสนอประเด็น
หลักในการประชุม  

0.5 คะแนน 
 
 

0.5 คะแนน  

2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอระเบียบวาระการประชุม 
รวบรวมและจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ
วาระฯ เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

- หนังสือเชิญประชุมและ
เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมฯ  
- หนังสือขอความเห็นชอบ 
(ร่าง) วาระระเบียบการ
ประชุมฯ  

0.5 คะแนน 
 
 

0.5 คะแนน 

3 รวมรวม และจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุม เตรียมความ
พร้อมในการจัดประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามแผน 

- เล่มเอกสารประกอบการ
ประชุม และไฟล์นำเสนอ  
 

1 คะแนน 

4 จัดทำบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) เสนอผู้บริหารพิจารณา 

- บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary)  
 

1 คะแนน 

5 จัดทำรายงานการประชุม และ 
แจ้งเวียนองค์ประชุมเพ่ือพิจารณา
รับรอง/แก้ไขรายงานการประชุม 
และดำเนินการตามมติ/ข้อสั่งการ
จากการประชุม 

- รายงานการประชุม  
- หนังสือแจ้งเวียนรายงาน
การประชุม  

0.5 คะแนน 
0.5 คะแนน 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๑๒ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
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7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  
30 กันยายน 2566) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 วางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการ
ประชุม/กำหนดแนวทางการเสนอ
ประเด็นหลักในการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปี 

- ตารางกำหนดการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี  
- แนวทางการเสนอประเด็น
หลักในการประชุม  

0.5 คะแนน 
 
 

0.5 คะแนน  

2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอระเบียบวาระการประชุม 
รวบรวมและจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ 
วาระฯ เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

- หนังสือเชิญประชุมและ
เสนอระเบียบวาระการประชุม
ฯ  
- หนังสือขอความเห็นชอบ 
(ร่าง) วาระระเบียบการ
ประชุมฯ  

0.5 คะแนน 
 
 

0.5 คะแนน 

3 รวมรวม และจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุม เตรียมความ
พร้อมในการจัดประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามแผน 

- เล่มเอกสารประกอบการ
ประชุม และไฟล์นำเสนอ  
 

1 คะแนน 

4 จัดทำบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) เสนอผู้บริหารพิจารณา 

- บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary)  
 

1 คะแนน 

5 จัดทำรายงานการประชุม และ 
แจ้งเวียนองค์ประชุมเพ่ือพิจารณา
รับรอง/แก้ไขรายงานการประชุม 
และดำเนินการตามมติ/ข้อสั่งการ
จากการประชุม 

- รายงานการประชุม  
- หนังสือแจ้งเวียนรายงาน
การประชุม  

0.5 คะแนน 
0.5 คะแนน 
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ระดับความสำเร็จของการบริหาร
จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - - - 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มบริหารแผนเขตสุขภาพพิเศษและสนับสนุนนโยบายผู้บริหารระดับสูง  
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน / ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ / แฟ้มเอกสาร 
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-5901393 
 หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางเพ็ญศรี  ตรามีคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-590 1379 
  นางสาวสุกัญญา  มุยสีทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-590 2356 

                   หนว่ยงาน : กลุ่มบรหิารแผนเขตสุขภาพพิเศษและสนับสนุนนโยบายผูบ้ริหารระดับสูง 
          กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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๑๔ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
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1. ตัวช้ีวัดที ่1.1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting และ BB EvMis) ของกระทรวงสาธารณสุข 
                  และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. หน่วยวัด:  ระดับ 
3. น้ำหนัก:   ร้อยละ 15 
4. คำอธิบาย:  

1) ระบบ e-Budgeting หมายถึง ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ขับเคลื่อนกระบวนการ
งบประมาณของทุกหน่วยรับงบประมาณ (ส่วนราชการ) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ                
มีระบบงานหลัก 2 ระบบ คือ ระบบคำของบประมาณ และระบบพิจารณางบประมาณ โดยหน่วยรับงบประมาณใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ ใช้ระบบนี้สำหรับการบันทึก
รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้ในการประมวลผลข้อมูลวงเงินคำของบประมาณในภาพรวม
กระทรวงสาธารณสุข 

2) ระบบ BB EvMis หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีระบบงานย่อย 2 ระบบ คือ ระบบ
บันทึกแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน                     
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ ใช้ระบบนี ้สำหรับการจัดทำแผน                      
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของงบประมาณในปีปัจจุบัน และใช้รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณปีก่อนหน้า ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ กำหนดไว้ ซึ่งผ่านการ
เห็นชอบแผนฯ จากสำนักงบประมาณ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามประเมินผล แผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข 

3) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง การจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (Government Budget is prepared electronically): e-Budgeting เป็นกระบวนการ
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำระบบทะเบียนรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย สายยุทธศาสตร์จัดสรร เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมาย             
การให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และตัวชี ้ว ัดทุกระดับ รายการจำแนกตามประเภท            
และหมวดรายจ่าย และบันทึกวงเงินภายใต้ทะเบียนรายการทุกรายการ รวมทั้งบันทึกค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ทุกระดับ
ในระบบ e-Budgeting โดยมีกระบวนการดำเนินงานตามกรอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ในแต่ละปี       
เป็นตัวกำหนด ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีขั ้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 1) การวางแผน
งบประมาณ 2) การจัดทำงบประมาณ (Budget Preparation) 3) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption)               
4) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 5) การควบคุม/ติดตามประเมินผล (Budget Control & Budget 
Evaluation) โดยใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ ซึ่งผู้มีสิทธิใช้งาน ประกอบด้วย 
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๑๕ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
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หัวหน้าส่วนราชการ (หน่วยรับงบประมาณ) รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในสังกัด                     
และเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการจะต้องนำส่งข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ                  
ผ่านทางระบบนี้ เป็นภาพรวมประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่งให้สำนักงบประมาณ
พิจารณา และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่กำหนดต่อไป 

4) ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting และ BB EvMis) ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการ
ตามขั ้นตอนการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ                      
e-Budgeting และ BB EvMis ของสำนักงบประมาณ ใน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ตรวจสอบการบันทึกระบบ
ทะเบียนที่ใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณฯ ของทุกกรม/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ 
e-Budgeting 2) ตรวจสอบสายความเชื่อมโยงของระบบทะเบียน ประมวลผลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 
ผ่านระบบ e - Budgeting ของทุกกรม/หน่วยงาน จำแนกรายกรม/หน่วยงาน และปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 3) กำหนดแนวทางการประมวลผลคำของบประมาณรายประจำปีฯ                 
ของทุกกรม/หน่วยงาน จำแนกรายกรม/หน่วยงาน ส่งให้กรม/หน่วยงานแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วน                   
เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 4) ควบคุม กำกับ การปรับปรุง รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอของผู้บริหาร และ
นำส่งข้อมูลขั ้นวางแผน การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ   ทุกขั ้นตอน และ 5) ควบคุม กำกับ 
กระบวนการนำส่งข้อมูลคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกขั้นตอนของกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านระบบ e-Budgeting และระบบ BB EvMis ให้สำนักงบประมาณได้ตามมาตรฐานแนวทางท่ีกำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สูตรการคำนวณ: - ไม่มี - 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 ตรวจสอบการบันทึก ระบบทะเบียนรายการทุกรายการที่ใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณฯ ของ
ทุกกรม/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ e - Budgeting 

2 ตรวจสอบสายความเชื่อมโยงของระบบทะเบียนทุกระดับรายการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประมวลผลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ผ่านระบบ e - Budgeting ของทุกกรม/หน่วยงาน  
จำแนกรายกรม/หน่วยงาน และปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 

3 กำหนดแนวทางการประมวลผลคำของบประมาณรายประจำปีฯ ของทุกกรม/หน่วยงาน 
จำแนกรายกรม/หน่วยงาน ส่งให้กรม/หน่วยงานแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือนำเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
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4 ควบคุม กำกับ การปรับปรุง รายละเอียดเพ่ิมเติมตามข้อเสนอของผู้บริหาร และนำส่งข้อมูล  
ขั้นวางแผนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ  ทุกขั้นตอน 

5 
 

ควบคุม กำกับ กระบวนการนำส่งข้อมูลคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุก
ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ e - Budgeting และระบบ BB EvMis 
ให้สำนักงบประมาณ 

๗. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้  

   ๗.๑ การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
ระดับ ๑ -  ระดับ 2 -  ระดับ ๓ 

 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนทีไ่ด ้

1 ตรวจสอบการบันทึก ระบบทะเบียน
รายการทุกรายการที่ใช้ประกอบการจัดทำ
คำของบประมาณฯ ของทุกกรม/หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ 
e - Budgeting 

รายงานการตรวจสอบ 
การบันทึกในระบบ 
e - Budgeting 

๑  คะแนน 

2 ตรวจสอบสายความเชื่อมโยงของระบบ
ทะเบียนทุกระดับรายการตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมวลผล
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 
ผ่านระบบ e - Budgeting ของทุกกรม/
หน่วยงาน จำแนกรายกรม/หน่วยงาน และ
ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องครบถ้วน 
เพ่ือนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 

- รายงานตรวจสอบสาย
ความเชื่อมโยงในระบบ 
e-Budgeting 
- รายงานประมวลผลคำขอ
งบประมาณรายประจำปีฯ 
ในระบบ e - Budgeting 
รายกรม/หน่วยงาน 

1  คะแนน 
 

 
1  คะแนน 

  

3 กำหนดแนวทางการประมวลผลคำขอ
งบประมาณรายประจำปีฯ ของทุกกรม/
หน่วยงาน จำแนกรายกรม/หน่วยงาน ส่งให้
กรม/หน่วยงาน แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 

- รายงานประมวลผลคำ
ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย
ประจำปีฯ ในระบบ e - 
Budgeting ระดับกระทรวงฯ 
- ใบรายงานการ sign off 
ผ ่านระบบ e - Budgeting 
ให้สำนักงบประมาณ 

1  คะแนน 
 
 
 

1  คะแนน 
  



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๑๗ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

๗.๒ การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 3๐ กันยายน 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ระดับ ๑ ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  
 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนทีไ่ด ้

1 ตรวจสอบการบันทึก ระบบทะเบียนรายการทุก
รายการที่ใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณฯ 
ของท ุกกรม/หน ่ วยงานในส ั งก ั ดกระทรวง
สาธารณสุขในระบบe - Budgeting 

รายงานการตรวจสอบ 
การบันทึกในระบบ  
e - Budgeting 

๑  คะแนน 

2 ตรวจสอบสายความเชื่อมโยงของระบบทะเบียนทุก
ระดับรายการตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประมวลผลคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีฯ ผ่านระบบ e - Budgeting ของทุกกรม/
หน ่วยงาน จำแนกรายกรม/หน ่วยงาน และ
ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื ่อนำเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา 

- รายงานตรวจสอบสายความ
เชื่อมโยงในระบบe – Budgeting 
-  รายงานประมวลผลคำขอ
งบประมาณรายประจำปีฯ 
ในระบบ e - Budgeting  
รายกรม/หน่วยงาน 

0.5  คะแนน 
 
0.5  คะแนน  

3 กำหนดแนวทางการประมวลผลคำของบประมาณ
รายประจำปีฯ ของทุกกรม/หน่วยงาน จำแนกราย
กรม/หน ่วยงาน ส ่งให ้กรม/หน ่วยงานแก ้ ไข 
ปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

ร าย ง านประมวลผลคำขอ
งบประมาณรายประจำปีฯ 
ในระบบ e - Budgeting ระดับ
กระทรวงฯใบรายงานการ sign 
off ผ่านระบบ e – Budgeting 
ให้สำนักงบประมาณ 

๑  คะแนน 

4 ควบคุม กำกับ การปรับปรุง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอของผู้บริหาร และ นำส่งข้อมูลขั้นวาง
แผนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 
ทุกขั้นตอน 

รายงานตามแบบ สงป.301 
สงป.302 และสงป.302/1 

๑  คะแนน 

5 ควบคุม กำกับ กระบวนการนำส่งข้อมูลคำขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ทุกข้ันตอนของกระทรวงสาธารณสุข  
ผ่านระบบ e - Budgeting และระบบ BB EvMis  
ให้สำนักงบประมาณ 

- หนงัสือถึงสำนักงบประมาณ 
- รายงานตามแบบ สงป.301 
สงป.302 และสงป.302/1 

0.5  คะแนน 
0.5  คะแนน 

  

 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๑๘ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

25๖3 25๖4 2565 

ระด ับความสำเร ็จ ในการจ ัดทำรายละเอ ียดคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting และ BB EvMis) 
ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับ - - - 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล / แฟ้มเอกสาร / ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:  นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 เบอร์ติดต่อ 02-590-18๙๓ 

                                 หน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
11. ผู้จัดเก็บข้อมูล:     ว่าที่ร้อยเอก สายชล สู่สุข  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

  เบอร์ติดต่อ 02-590-1868 
  นายพีรวัส คลับคล้าย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
  เบอร์ติดต่อ 02-590-1376 

         หน่วยงาน: กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
               สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

19 คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

+ 

๑. ตัวช้ีวัดที ่: 1.1.4 ร้อยละของจำนวนข้อเสนอระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จ 
      ทันเวลาและนำไปใช้เสนอคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กำหนด 

๒. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๓. น้ำหนัก : ร้อยละ 1๐ 
๔. คำอธิบาย:  

ข้อเสนอระดับนโยบาย ย ุทธศาสตร ์ แผน หมายถึง ข ้อเสนอ/ข้อคิดเห ็น นโยบาย ย ุทธศาสตร์                   
การบริหารอื่น ๆ ที่จัดส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการบริหารราชการแผ่นดิน                
ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนำงานที่ได้รับมอบหมายมาวิเคราะห์ และพิจารณาขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทำข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำ
ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทันเวลาก่อนมีการประชุมคณะรัฐมนตรี        
  ร้อยละของข้อเสนอระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จทันเวลาและนำไปใช้เสนอ
คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
กระบวนการให้ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา โดย
พิจารณาจากจำนวนเรื่องที่กลุ่มวิชาการเสนอ ครม. เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถส่งไปยังสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทันเวลาก่อนมีการประชุม ครม. เปรียบเทียบกับจำนวนเรื่องทั้งหมดที่กลุ่มวิชาการได้รับ
มอบหมายทั้งหมดในรอบทุก ๖ เดือน ดังนี้ 
   ระดับคะแนน 1   คือ   ร้อยละ =  75.00 – 79.99 

  ระดับคะแนน 2   คือ   ร้อยละ =  80.00 – 84.99 
  ระดับคะแนน 3   คือ   ร้อยละ =  85.00 – 79.99 
  ระดับคะแนน 4   คือ   ร้อยละ =  90.00 – 94.99 

   ระดับคะแนน 5   คือ   ร้อยละ =  95.00 - 100 
 

๕. สูตรการคำนวณ : 
 

จำนวนเรื่องท่ีเสนอ ค.ร.ม.แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด 
                               จำนวนเรื่องท่ีได้รับมอบหมายทั้งหมดในรอบทุก ๖ เดือน 
๖. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ  ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ 

 
 
 
 

x 100 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

20 คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

๗. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ดังนี้ 
7.1) การประเมินรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ –          

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ  ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ 

 
๗.๒)     การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ –  
           ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ  ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ 

 
๘. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓ 256๔ 256๕ 

ร้อยละของจำนวนข้อเสนอระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่ได้รับ
มอบหมายแล้วเสร็จทันเวลาและ
นำไปใช้เสนอคณะรัฐมนตรีตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ - - - 

 

๙. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน / เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
การจัดทำข้อเสนอที่ตอบสนองความต้องการของคณะรัฐมนตรี/รวบรวมเอกสารข้อเสนอที่นำเสนอผู้บริหาร  
๑๐. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :    นายสุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช     

     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน 
     เบอร์ติดต่อ   ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๙๓ 
     หน่วยงาน :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นางลำพูน อิงคภากร  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
        นางมาลาศรี  เปาอินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

     เบอร์ติดต่อ  ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๕    
     หน่วยงาน :  กลุ่มวิชาการ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ
เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPIs) 

หน่วยวัด   :  ระดับ 
น้ำหนัก    :  ร้อยละ 15 
คำอธิบาย : 
  การดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจ 
ท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPIs) หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดจากนโยบายของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข 
ได้แก่ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยตรง หรือนโยบายของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือนโยบายของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กำกับดูแลหน่วยงาน มอบหมายให้หน่วยงาน
ดำเนินการ โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPIs) ดังกล่าวมากำหนดเป็นตัวชี้วัดท่ี ๑.2 น้ำหนกัร้อยละ 25 จะกำหนดตัวชี้วัดกี่ตัวก็ได้
ตามความเหมาะสม ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเสนอให้คณะทำงานติดตามและ
ประเมินผล ฯ พิจารณาความเหมาะสม และหากไม่เหมาะสม และไม่สามารถตกลงกันได้ก ็จะนำสู ่การเจรจา                          
ความเหมาะสมของตัวชี้วัด ระหว่างคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ และหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไป 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
• เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลท่ีแจ้งมาจริง เช่น 

- ภาพถ่าย  
- รายงานการประชุม 
- แผนการดำเนินงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
- คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
- บันทึกผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด 

• การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามคำนิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
- ผูจ้ัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการของหน่วยงาน 

๓. การสังเกตการณ์ 
- การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและระบุแหล่งท่ีมาได้ขัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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แนวทางการประเมินผล 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น หน่วยงานมีความพรอ้มให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ 
ตรวจสอบข้อมูลได้ 
- สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่ีดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : 
              ให้หน่วยงานกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับการประเมินผลโดยแบ่งเป็น 2 
รอบ คือ 
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  ตัวอย่างเช่น 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 44 ร้อยละ 46 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 ร้อยละ 52 

***ให้นำค่าเป้าหมายสูงสุดของรอบ 12 เดือน หาร 2 และนำมาเป็นค่ากลาง (คะแนนท่ี 3) ของรอบ 6 เดือนและ  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การให้คะแนนของรอบ 12 เดือน*** 

 - การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  – 30 กันยายน 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 88 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 

➢ กรณีตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ระดับความสำเร็จ (Milestone) 
-    การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

         (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

    -   การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
        (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  – 30 กันยายน 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 
การจัดทำรายงานประเมินผลตนเองตามคำรับรองฯ หน่วยงานส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมท้ังเอกสาร 
หลักฐานเฉพาะส่วนท่ีสำคัญต่อการคำนวณและพิจารณาผลการดำเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่วน
หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานจัดเตรียมไว้ และพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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1. ตัวช้ีวัดที ่: 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนา 
                  ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 
3. น้ำหนัก :  ร้อยละ 15 
4. คำอธิบาย :  

หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (Health 
Policy and Strategy Training Program ; HPT) หมายถึง การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในบริบทสาธารณสุขของประเทศไทย สามารถ
วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารได้ใช้ประกอบเพื่อการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสามารถให้การสอนงาน ให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้องกับการวางนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร การจูงใจและ
การเจรจาต่อรองเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนที่รับผิดชอบได้ 
 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขที่บรรลุตามระดับข้ันของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและ

ยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (Health Policy and Strategy Training Program 
: HPT6) เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 

2 - จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร ์ส ุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (Health Policy and Strategy 
Training Program : HPT6)  

3 - จัดทำประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (Health Policy and Strategy Training 
Program : HPT6) 

4 - จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี ่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ         
ของกระทรวงสาธารณสุข (Health Policy and Strategy Training Program : HPT6) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
5 - ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม โดยอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การประชุม

กลุ่มย่อยในการวิเคราะห์ กรณีตัวอย่างสถานการณ์ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพทั้งในและ
นอกหน่วยงาน/การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลกรณีศึกษา  
- นำเสนอผลงานการวิเคราะห์ กลั ่นกรอง โดยสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู ้บริหาร/
คณะกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ/คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ชุดต่าง ๆ ในระดับเขตสุขภาพ เพ่ือนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการด้านสุขภาพ
ในวงรอบต่อไป หรือ นำไปเผยแพร่ในงานวิชาการ 

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 
มีนาคม 2566) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 - จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการ

พัฒนาความเชี ่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (Health Policy and 
Strategy Training Program : HPT6) เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566  

- โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 
 

1 คะแนน 
 

2 - จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรการพัฒนาความเชี ่ยวชาญด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (Health 
Policy and Strategy Training Program : HPT6) 

- แผนการดำเนินโครงการ ฯ 
 

2 คะแนน 
 
 

3 - จ ัดทำประกาศร ับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบาย
และย ุทธศาสตร ์ส ุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 
(Health Policy and Strategy Training Program : HPT6) 

- ประกาศรับสมัคร 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

1 คะแนน 
1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๒๕ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

7.1) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  
30 กันยายน 2566) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 - จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการ
พัฒนาความเชี ่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (Health Policy and 
Strategy Training Program : HPT6) เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566  

- โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 
 

1 คะแนน 
 

2 - จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรการพัฒนาความเชี ่ยวชาญด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (Health 
Policy and Strategy Training Program : HPT6) 

- แผนการดำเนินโครงการ 
ฯ 

 

1 คะแนน 
 
 
 

3 - จ ัดทำประกาศร ับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบาย
และย ุทธศาสตร ์ส ุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 
(Health Policy and Strategy Training Program : HPT6) 

- ประกาศรับสมัคร 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

0.5 คะแนน 
0.5 คะแนน 

 

4 - จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับที่ปรึกษา/ผู้เชี ่ยวชาญ 
เพื ่อวางแผนพัฒนาจ ัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบาย
และย ุทธศาสตร ์ส ุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 
(Health Policy and Strategy Training Program : HPT6) 

- หนังสือเชิญประชุม 
- รายงานการประชุม 
 

0.5 คะแนน 
0.5 คะแนน 

5 - ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาของผู ้เข้ารับการ
อบรม โดยอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มย่อยใน
การวิเคราะห์ กรณีตัวอย่างสถานการณ์ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพทั้งในและนอกหน่วยงาน/การลง
พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลกรณีศึกษา  
- นำเสนอผลงานการวิเคราะห์  กลั ่นกรอง โดยสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการ
อำนวยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ/คณะอนุกรรมการและ

- ผลการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการอบรมจาก 
แบบประเมินผลการเรียนรู้  
 
 
- เอกสารข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหาร 

0.5 คะแนน 
 
 
 
 

0.5 คะแนน 
 



 
 
 

 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๒๖ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คณะทำงานชุดต่าง ๆ ในระดับเขตสุขภาพ เพื ่อนำไป
ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการด้าน
สุขภาพในวงรอบต่อไป หรือ นำไปเผยแพร่ในงานวิชาการ 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - - - 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  / จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารรวบรวมโดยศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด: นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
 หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 ๑๓๘๗   
 หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล:  นางจุฑามาส  พจน์สมพงษ์  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางชนัญชิดา เนตรประสาท  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 2350   
  หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 
                 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   

 



 
  
  

 
 

องคป์ระกอบที่ ๒ 
 



 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๘ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (น้ำหนักร้อยละ 30) 
1. ตัวช้ีวัดที ่2  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน    
                    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 15 
4. คำอธิบาย :  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถเบกิจ่าย
งบประมาณที ่ได ้ร ับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเง ินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื ่น ภาพรวม 
ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่มีแผนการจัดสรรให้ภูมิภาค (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมจะนำยอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ).เพื่อประเมินผลความสามารถ 
ในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจา่ย
รวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS.ทีก่องบริหารการคลังยืนยันอย่างเป็นทางการมาเป็นฐานข้อมูลการประเมินผล 
  การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง หรือออกใบสั่งซื ้อ/ 
ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 
  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การมีความพร้อม มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและการเบิกจ่ายตามแผน รวมทั้งมีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม แก้ปัญหา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลผุล
ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี ้ผูกพันภาพรวม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น รวมก่อหนี้ผูกพัน 
ในระบบ.GFMIS ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับทั ้งหมด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

5. สูตรการคำนวณ : 
 5.1) รอบ 6 เดือน  

 

     
 
 

 

  
 
5.2) รอบ 12 เดือน 

 
 

 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีห่น่วยงานเบิกจ่ายและก่อหนีผู้กพันในรอบ 6 เดือน 
(1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 

                                                                                                                        X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับจดัสรรไตรมาส 1 - 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีห่น่วยงานเบิกจ่ายและก่อหนีผู้กพันในรอบ 12 เดือน 
(1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) 

                                                                                                                           X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
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๒๙ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

 

 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
 7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
46 48 50 52 54 

 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

92 94 96 98 100 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี ้ผ ูกพันภาพรวม           
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 92.94 98.56 100 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานการเงิน กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  

ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางจิราพร บุษบา ๐ ๒๕๙๐  1548 
2. นางสาวธนิดา บัวเงิน ๐ ๒๕๙๐  1548 

 
 



 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓๐ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

1. ตัวช้ีวัดที่ 3  ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS)  
    ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 
3. น้ำหนัก    : ร้อยละ 15 
4. คำอธิบาย :  

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) หมายถึง 
กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการ
กำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์การที่ชัดเจน การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผลที่ได้จาก
การประเมินนำไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน
การบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง)  

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System: PMS) หมายถึง 
ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) บริหารผลการปฏิบัติราชการที่มีการบูรณา
การวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมีการถ่ายทอดจากระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร
ส่วนกลาง) และนำผลที่ได้จากการประเมินรายบุคคลไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
  กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิงผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ต้นรอบการประเมิน 

- หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ทีแ่สดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การ 
สู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหนว่ยงาน
ที่ตั้งไว้ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี ่ยวกับการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่แสดงถึงภารกิจของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจเหล่านั้น 
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๓๑ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
๒ - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบ
ต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โดยให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งสองฝ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับความสำเร็จของงานที่กำหนด
ร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวัง มาลงนามรับทราบร่วมกัน จำนวน
สองรอบ โดย       
     รอบแรก  (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565    
     รอบสอง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
หมายเหตุ 
  1. กรณีม ีต ัวช ี ้ว ัด เป ้าหมายและระดับความสำเร ็จของงาน เป ็นการตกลงดำเนินการทั ้งปี  
ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียว ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565   
  2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

๓ ระหว่างรอบการประเมิน 
- หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 รอบการประเมิน 
- ผู้ประเมินของหน่วยงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ทั้ง 2 รอบการประเมิน 

๔ ส้ินรอบการประเมิน 
- หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 และ รอบสอง (ระหว่าง
ว ันที ่1 เมษายน 2566 ถ ึง 30 ก ันยายน 2566)  และนำผลการประเมินไปใช ้ประกอบการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
- ร้อยละของผู ้ประเมินและผู ้รับการประเมินของหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ทั ้ง 2 รอบ 
การประเมิน 
สูตรการคำนวณ : 
 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในแต่ละรอบการประเมิน 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท่ีลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมนิ 
X 100 

จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

0.10 คะแนน 0.20 คะแนน 0.30 คะแนน 0.40 คะแนน 0.50 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 
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๓๒ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผ ู ้ประเม ินและผ ู ้ร ับการประเม ินของหน ่วยงานร ่วมก ันว ิ เคราะห ์ผลสำเร ็จของงานและพฤต ิกรรม 
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ นำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน ท้ัง 2 รอบการประเมิน  
- หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล ในภาพรวมของหน่วยงาน โดยมีผลการ
ดำเนินการตามแผนฯ ของรอบการประเมินท่ีผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

สูตรคำนวณบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา : 

                            จำนวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา 
                      จำนวนบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
                            ในภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมด  

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.10 คะแนน 0.20 คะแนน 0.30 คะแนน 0.40 คะแนน 0.50 คะแนน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)   
ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
1 - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบ 

ในการถ่ายทอดตัวชี ้ว ัด และเป้าหมายจากองค์การสู ่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของหน่วยงานท่ีต้ังไว ้
 
 

- แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ที ่แสดงให้เห ็นว ่าม ีการจ ัดทำและ 
ม ีระบบการถ่ายทอดตัวช ี ้ว ัดและ
เป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
ท่ีต้ังไว ้(0.5 คะแนน) 

1 
 

 
 
 
 

 
 - หน่วยงานมีการชี ้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหาร 

ผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการ
บริหารส่วนกลาง) ให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
(มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการฯ ตามภาคผนวก) 

- เอกสาร/หลักฐานที ่แสดงให้เห็นว่า 
มีการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการในหน่วยงานมีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฯ เช่น รายงาน
การประช ุม, บ ันท ึกแจ ้ งภายใน
หน่วยงาน เป็นต้น (0.5 คะแนน) 

 

X 100 
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๓๓ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน ่วยงานที ่แสดงถ ึงภารก ิจของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ
สำคัญ พร้อมท้ังกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจ
เหล่านั้น 

๒ - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล 
โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล
การปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร 
โดยให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันท้ังสองฝา่ย 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 

- เอกสาร/หลักฐานที ่แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
กำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล
รวมทั้งมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
(แบบฟอร์ม 1 - 3 ตามภาคผนวก)  
(0.5 คะแนน) 

1 
 
 

 
 
 
 

 - ผู ้ประเมินและผู ้ร ับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี ้วัด 
เป ้าหมาย ระด ับความสำเร ็จของงานท ี ่กำหนดร ่วมกัน 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที ่คาดหวัง 
มาลงนามรับทราบรว่มกัน โดย รอบแรก (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 
มีนาคม 2566)  ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
 

- แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน/
พฤติกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมิน/
ผ ู ้ ร ับการประเม ินกำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน โดยเป็นลายลักษณ์อักษรในทุก
ระดับ (แบบฟอร์ม 6 ตามภาคผนวก) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 
มีนาคม 2566) (0.5 คะแนน) 

 

 หมายเหต ุ
1. กรณีมีตัวชี ้ว ัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของงาน 
เป็นการตกลงดำเนินการทั ้งปี ให้จัดทำข้อตกลงและลงนาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันทั ้งสองฝ่าย ครั ้งเดียว 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2565  
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันท่ี
กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

  

3 - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตาม
ข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าได้มี
การต ิดตามความก ้าวหน ้าผลการ
ดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับเช่น 
รายงานการประช ุ มหน ่ วยงาน
ประจำเดือนฯ เป็นต้น (0.5 คะแนน) 

1 

 - ผ ู ้ประเม ินของหน ่วยงานม ีการให้คำปร ึกษาแนะนำ 
เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 
 
 

- เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าได้มี
การปรึกษาแนะนำเพื ่อการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หร ื อสมรรถนะ เช ่ น รายงาน 
การประชุม เป็นต้น (0.5 คะแนน) 
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๓๔ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
4 - หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในรอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 
มีนาคม 2566) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 

- เอกสาร/หลักฐานที ่แสดงให้เห็นว่า  
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิข์องงานตามข้อตกลง
และประเมินสมรรถนะรายบุคคลและ
นำผลการประเมินมาใช้ประกอบการ
พิจารณาประเมินเลื ่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 รอบแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) (0.5 
คะแนน) 

1 

 - ร ้อยละของผู ้ประเมินและผู ้ร ับการประเมินของหน่วยงาน 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน รอบแรก (ระหว่างวันท่ี  
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) 

หมายเหตุ จำนวนข ้าราชการและพนักงานราชการตามปฏ ิบ ัต ิจร ิงในแต่ละ 

รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม  2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.10 

คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.30 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.50 

คะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 

100 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทุกระดับ (แบบฟอร์ม 5 ตาม
ภาคผนวก) และแบบประเมินผลการ
ปฏ ิบ ัต ิราชการของข ้าราชการทุก
ระดับ/แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพน ักงานราชการในหน่วยงาน 
(แบบฟอร์ม 6 ตามภาคผนวก) (0.50 
คะแนน) 

 

5 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์
ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรม การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
นำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และจัดลำดับความสำคัญเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อนำมา
พัฒนาบุคลากรในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ
ถัดไป  

- แบบสรุปแผนการพัฒนารายบุคคลของ
หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 7 ตามภาคผนวก)  

1 

 
 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
       ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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๓๕ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
๑ - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบ 

ในการถ่ายทอดตัวชี ้ว ัด และเป้าหมายจากองค์การสู ่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของหน่วยงานท่ีต้ังไว ้

- แผนปฏิบัต ิราชการของหน่วยงาน 
ที ่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำและมี
ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
จากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายของหน่วยงานท่ีต้ังไว ้ 
(0.5 คะแนน) 

1 

 - หน่วยงานมีการชี ้แจง/ทำความเข้าใจมาตรฐานการบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการ
บร ิหารส ่ วนกลาง) ให ้ก ับบ ุคลากรในส ั งก ัดร ับทราบ 
โดยทั ่วก ัน (มาตรฐานการบร ิหารผลการปฏิบ ัต ิราชการฯ  
ตามภาคผนวก) 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน ่วยงานที ่แสดงถ ึงภารก ิจของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ
สำคัญ พร้อมท้ังกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจ
เหล่านั้น 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามี
การสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับมาตรฐานฯ เช่น รายงานการ
ประชุม, บันทึกแจ้งภายในหน่วยงาน 
เป็นต้น (0.5 คะแนน) 

 

2 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล 
โดยต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล
การปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร 
โดยให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันท้ังสองฝ่าย 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 
- ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน นำตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระดับความสำเร็จของงานที่กำหนดร่วมกันตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวัง มาลงนามรับทราบร่วมกัน 
จำนวน 2 รอบ  
 
โดย รอบแรก (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29  ธันวาคม 2565 (0.25 คะแนน) 
 
รอบสอง (1 เมษายน 2566 ถ ึง 30 ก ันยายน 2566)  
ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (0.25 คะแนน) 
 
 
 

- เอกสาร/หลักฐานที ่แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
กำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล
รวมทั้งมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
(แบบฟอร์ม 1 - 3 ตามภาคผนวก) 
(0.5 คะแนน) 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน/
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมิน/
ผ ู ้ ร ับการประเม ินกำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน โดยเป็นลายลักษณ์อักษรในทุก
ระดับ (แบบฟอร์ม 6 ตามภาคผนวก)  
รอบแรก (ระหว่างว ันที ่  1 ต ุลาคม 
2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) 
(0.25 คะแนน) 
รอบสอง (ระหว่างวันที ่  1 เมษายน 
2566 ถึง 30 กันยายน 2566) 
(0.25 คะแนน) 
 

1 
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๓๖ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
หมายเหต ุ
1. กรณีมีตัวชี้วัด เป้าหมายและระดับความสำเร็จของงานเป็นการ
ตกลงดำเนินการทั้งปี ให้จัดทำข้อตกลงและลงนามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครั้งเดียวให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี 29 ธันวาคม 2565   
2. กรณีจัดทำข้อตกลงและลงนามฯ แล้วเสร็จ หลังจากวันท่ี
กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

๓ - หน่วยงานมีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับตาม
ข้อตกลง เพื่อติดตาม กำกับ ให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้มี
การต ิดตามความก ้ าวหน ้ าผลการ
ดำเนินงานและประเมินผลสำเร ็จของ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับเช่น 
รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนฯ 
(0.5 คะแนน) 

1 
 

 - ผ ู ้ประเม ินของหน ่วยงานม ีการให ้คำปร ึกษาแนะนำ 
เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้
มีการปรึกษาแนะนำเพื ่อการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ เช่น รายงานการประชุม 
(0.5 คะแนน) 

 

4 หน่วยงานประเม ินผลการดำเน ินงานตัวช ี ้ว ัดผลสัมฤทธิ์ 
ของงานตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

 1 
 

 - รอบแรก (ระหว่างวันที ่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 
2566) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา 
ปรับเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
 

- เอกสาร/หลักฐานที ่แสดงให้เห็นว่า  
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี ้วัดผลสัมฤทธิ ์ตามข้อตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลและนำผล
การประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนประจำปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 6  
รอบแรก (1 ต ุลาคม 2565 ถึง 31 
มีนาคม 2566)   (0.25 คะแนน) 

 

 - ร ้อยละของผู ้ประเมินและผู ้ร ับการประเมินของหน่วยงาน 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน รอบแรก (ระหว่างวันท่ี  
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) 

หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงรอบการประเมินวันที่ 
1 ตุลาคม  2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.05 

คะแนน 
0.10 

คะแนน 
0.15 

คะแนน 
0.20

คะแนน 
0.25 

คะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 

100 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทุกระดับ (แบบฟอร์ม 5 ตาม
ภาคผนวก) และแบบประเมินผลการ
ปฏ ิบ ัต ิราชการของข ้าราชการทุก
ระดับ/แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพน ักงานราชการในหน่วยงาน 
(แบบฟอร์ม 6 ตามภาคผนวก) (0.25 
คะแนน) 
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๓๗ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ          

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
 - รอบสอง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 

2566) และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับ
เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
 

- เอกสาร/หลักฐานที ่แสดงให้เห็นว่า  
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี ้วัดผลสัมฤทธิ ์ตามข้อตกลงและ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลและนำ
ผลการประเม ินมาใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบสอง (1 เมษายน 2566 ถึง 30 
กันยายน 2566)   (0.25 คะแนน) 

 
 
 
 
 

 

 - ร้อยละของผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงาน 
ลงลายมือชื ่อรับทราบผลการประเมินรอบสอง (ระหว่างวันท่ี 
1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) 

 
 หมายเหตุ จำนวนข้าราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงรอบการประเมิน วันที่ 
1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.05 

คะแนน 
0.10 

คะแนน 
0.15 

คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.25 

คะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 

100 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการท ุกระด ับ/แบบสร ุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ (แบบฟอร์ม 5 ตามภาคผนวก)  
และแบบประเม ินผลการปฏ ิบ ั ติ
ราชการของข้าราชการทุกระดับ/แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 6 ตาม
ภาคผนวก) (0.25 คะแนน) 

 

5 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์
ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ นำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และจัดลำดับ
ความสำคัญเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของ
หน่วยงาน เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรในรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรอบถัดไป 
 

- แบบสรุปแผนการพัฒนารายบุคคลของ
หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 7 ตามภาคผนวก) 
(0.50 คะแนน) 

1 

 - หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล ในภาพรวมของหน่วยงาน โดยมีผลการดำเนินการ 
ตามแผนฯ ของรอบการประเมินท่ีผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
สูตรคำนวณบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา : 
 
      จำนวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา 
 จำนวนบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
     ในภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.10 

คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.30 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.50 

คะแนน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

- แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคลของหน่วยงาน 
(แบบฟอร์ม 8 ตามภาคผนวก)  (0.50 
คะแนน) 

 

 

X 100 
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๓๘ คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ๒๕64 ๒๕65 
ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management System : PMS) ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 
 

5 5 5 

 

9. แหล่งข้อมูล : แฟ้มข้อมูลระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  

ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางทิพรรัตน์ วางพรม 0 2590 1554 
2. นางสาวนริศรา ขุนดำ ๐ ๒๕๙๐ 1458 

 
 
 

 





แบบฟอร์ม 
 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 3  ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance 

Management System : PMS) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
๑. แบบฟอร์ม 1 เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
๒. แบบฟอร์ม 2 ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ของระดับบุคคล 
๓. แบบฟอร์ม 3 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
๔. แบบฟอร์ม 4 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด (Report Template) 
๕. แบบฟอร์ม 5.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
๖. แบบฟอร์ม 5.2 แบบสรุปการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
๗. แบบฟอร์ม 6.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
๘. แบบฟอร์ม 6.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
๙. แบบฟอร์ม 7 แบบสรุปแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน 
๑๐. แบบฟอร์ม 8 แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล 

(IDP) 
๑๑. มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) 



 

 

 

 
 
 
 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ของ กอง/สำนัก/กลุ่ม..................................................... 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
…………………………………………………….. 

 
1.   คำรับรองระหว่าง 
 

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

2.   คำรับรองเป็นคำรับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ได้แก่   
รอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 และรอบ 12 เดือน  ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 

3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ 1) คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัด
รายบุคคล  

4.   ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญ                             

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

ลงชื่อ.....................................................................        
      (…………………………….……………………………..) 
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน……………………………..
วันที่..................................................................... 
 

ลงชื่อ.....................................................................        
      (…………………………….……………………………..) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ...………………………………...
วันที่....................................................................... 
 

(แบบฟอร์ม ๑) 
 



 

 

 

 
 
 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ของ กอง/สำนัก/กลุ่ม..................................................... 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
…………………………………………………….. 

 
1.   คำรับรองระหว่าง 
 

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

2.   คำรับรองเป็นคำรับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ได้แก่   
รอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่  31 มีนาคม 2566 และรอบ 12 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 

3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ 1) คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัด
รายบุคคล  

4.   ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญ                             

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................        
      (…………………………….……………………………..) 
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน……………………………..
วันที่................................................................ ..... 
 

ลงชื่อ.....................................................................        
      (…………………………….……………………………..) 
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงาน.......……………………………..
วันที่...................................................................... 
 

ลงชื่อ.....................................................................        
      (…………………………….……………………………..) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ...………………………………..
วันที่...................................................................... 
 

(แบบฟอร์ม ๑) 
 



 

 

ตัวอย่าง การเขียนตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของ สำนัก/กอง/รายบุคคล หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕66 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมาย
เหตุ 

2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (น้ำหนักร้อยละ 70) 

  1 .  ต ั วช ี ้ ว ั ด ภ ารก ิ จหล ั กของ
กระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวง 
และภารกิจหลักหน่วยงาน 

70           

๑.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉล ี ่ยถ ่วงน ้ำหน ักในการบรรลุ
เ ป ้ า หม า ยต า มภ า ร ก ิ จ ห ล ั ก /
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ 
(Function KPIs) 

25           

     1.1.1 ระดับความสำเร็จ...........        1 2 3 4 5  
ระดับ 1 ........................................... 
ระดับ 2 ........................................... 
ระดับ 3 ............................................. 
ระดับ 4 ............................................ 
ระดับ 5.............................................  

      1.1.2 .........................................      ระดับ 1 ........................................... 
ระดับ 2 ........................................... 
ระดับ 3 ............................................. 
ระดับ 4 ............................................ 
ระดับ 5.............................................  

 

(แบบฟอร์ม 2) 
 

(แบบฟอร์ม 2) 
 



 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕66 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมาย
เหตุ 

2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
       ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละ

เฉล ี ่ยถ ่วงน ้ำหน ักในการบรรลุ
เป ้ าหมายตามนโยบายสำคัญ
เ ร ่ ง ด ่ วนหร ื อภารก ิ จท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมายเป ็นพ ิ เศษ (Agenda 
KPIs) 
 

25           

    1.2.1 ร้อยละความสำเร็จ......... 
  

     60 65 70 75 80 
สูตรการคำนวณ ........................ 
 
 
 

      1.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละ 
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นที่ 
(Area KPIs) 

20           

1.3.1 จำนวนความสำเร็จ.... 
 

     2 4 6 8 10  
 
 
 
 

หมายเหตุ : ๑. ถ้าหน่วยงานใด ไม่มี ๑.๒ และ ๑.๓ ให้นำน้ำหนักไปรวมให้กับ ๑.๑ 
                                                                                                                                        ๒. กำหนดตัวชี้วัดไม่ควรน้อยกว่า ๕ ตัวชี้วัด 



 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 
1. ตัวช้ีวัดที่   .............................................................................................................................. ......................... 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ/จำนวน........................................................................ 
3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 
4. คำอธิบาย  : 
  
 
 
5. สูตรการคำนวณ: 
 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 
31 มีนาคม 2566) 

 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

  

(แบบฟอร์ม 3) 
 



 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  
30 กันยายน 2566) 

 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

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

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

 

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

 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด: ..................................................................หมายเลขโทรศัพท.์..................................... 
      หนว่ยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล : .........................................................................หมายเลขโทรศัพท.์.................................... 
      หนว่ยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ระดับความสำเร็จ 

1. ตัวช้ีวัดที่   ระดับความสำเร็จ.................................................................................................................. .......... 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 
3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 
4. คำอธิบาย  : 
 
 
   
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 
2 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 
3 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 
4 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 
5 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 
31 มีนาคม 2566) 

 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1   เท่ากับ 1 คะแนน 
2   เท่ากับ 2 คะแนน 
3   เท่ากับ 2 คะแนน 

 

  



 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  
30 กันยายน 2566) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1   เท่ากับ 1 คะแนน 
2   เท่ากับ 1 คะแนน 
3   เท่ากับ 1 คะแนน 
4   เท่ากับ 1 คะแนน 
5   เท่ากับ 1 คะแนน 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

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

 
 

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

 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :..................................................................หมายเลขโทรศัพท.์..................................... 
      หนว่ยงาน: ……………………………………………………………………………………………………………….……………….….. 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล: ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท.์.................................... 
      หนว่ยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

  



 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

1. ตัวช้ีวัดที่   ระดับความสำเร็จ.................................................................................................................. .......... 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 
3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 
4. คำอธิบาย  : 
 
   
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิงผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 
2 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ 

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ  
3 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ 

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ  
4 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ 
5 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 
31 มีนาคม 2566) 

 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1   เท่ากับ 1 คะแนน 
2   เท่ากับ 2 คะแนน 
3   เท่ากับ 2 คะแนน 



 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  
30 กันยายน 2566) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1   เท่ากับ 1 คะแนน 
2   เท่ากับ 1 คะแนน 
3   เท่ากับ 1 คะแนน 
4   เท่ากับ 1 คะแนน 
5   เท่ากับ 1 คะแนน 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

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

 
 

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

 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :..................................................................หมายเลขโทรศัพท.์..................................... 
      หนว่ยงาน: ……………………………………………………………………………………………………………….……………….….. 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล: ..........................................................................หมายเลขโทรศัพท.์..................................... 
      หนว่ยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) 

หัวข้อรายละเอียดตัวชี้วัด คำอธิบาย 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดให้ตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ต้องการวัดผลตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัดให้ตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ต้องการวัดผล เช่น 
ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ เป็นต้น 

น้ำหนัก ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
คำอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  

- ใช้คำอธิบายตัวชี ้ว ัดตามคู ่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัต ิราชการของส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณนั้น 

กรณีเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลที่จัดเก็บข้อมูลเอง 
- ระบุคำจำกัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด ขอบเขต  

การดำเนินงาน แนวทางการวัดผลของตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้ประเมินและผู้ได้รับ
การประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกัน 

สูตรการคำนวณ ระบุสูตรการคำนวณท่ีสอดคล้องกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สอดคล้องกับประเภทตัวชี้วัด และวิธีการวัด เช่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ต้องนำรายละเอียดข้อมูลพื ้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง มาพิจารณากำหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนด้วย เป็นต้น 

เงื่อนไข (ถ้ามี) ระบุเงื ่อนไขที ่จำเป็น  ซึ ่งมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จของตัวชี ้วัด 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ระบุข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลสอดคล้องกับคำจำกัดความของตัวช ี ้ว ัดที ่ ใช ้ในการประเมินผล
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

แหล่งข้อมูล/ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

ระบุแหล่งของข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการประเมินผล รวมทั้งวิธี การจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด                       
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสำเร็จ  พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล                             
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื ่อผู ้ที ่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของ
ตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 

 



 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ : 
คำอธิบาย : 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   
............................................................................................................................. ........................................................................
........................................................... .................................................................................................. ........................................ 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
............................................................. …………… …………… ………… 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน 
 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

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

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :      

หลักฐานอ้างอิง : 

 

(แบบฟอร์ม 4) 
 



แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ระดับความสำเร็จ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ : 
คำอธิบาย : 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ใส่ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหรือ 
รอบ 12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1  
2  
3  
4  
5  

 

เกณฑ์การให้คะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได ้
1   
2   
3   
4   
5   

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

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

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง : 
 

  



 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดเชิงผสมผสาน (Hybrid) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 
❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ : 
คำอธิบาย : 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ใส่ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน หรือ 
รอบ12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ การดำเนินงานในแต่ละระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1  
2  
3  
4  
5  

 

เกณฑ์การให้คะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได ้
1   
2   
3   
4   
5   

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

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

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง : 



แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 

รอบระยะเวลาการรายงาน ทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

หมายเลขโทรศัพท์ 
 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอก
สถานที่ทำงานเป็นประจำ 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล 

หมายเลขโทรศัพท์ 
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงาน
เป็นประจำ 

คำอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง 

▪ ใช้คำอธิบายตัวชี้วัดตามคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณนั้น 
กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง 
▪ ระบุคำจำกัดความและรายละเอียดเพิ ่มเต ิมของตัวช ี ้ว ัด/ช ื ่อต ัวช ี ้ว ัด ขอบเขต  
การดำเนินงาน แนวทางการวัดผลของตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผล  
มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตามรอบระยะเวลาของการรายงานผลของตัวชี้วัด 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้ง
ข้อมูลประกอบที่ใช้ในการคำนวณให้ครบถ้วนตามคำนิยามหรือสูตรการคำนวณ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
ตามรอบการรายงานผล รอบ 6 เดือนหรือรอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจาก 
ผลการดำเนินงาน 

 

- ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

▪ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  

- น้ำหนัก ▪ ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
- ผลการดำเนินงาน ▪ ระบุผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมีหน่วยนับเหมือนกับ

หน่วยของตัวชี้วัด (สำหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อย
พร้อมผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน) 

- ค่าคะแนนที่ได้ ▪ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
ที่กำหนดไว้ 
▪ กรณี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่มีผลการดำเนินงาน มากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ
ไม่ได้ระบุอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนให้คำนวณค่าคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 

 ตัวอย่างเช่น  

1. บัญญัติไตรยางค์ (ยิ่งมากยิ่งดี) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

60 65 70 75 80 

ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ ๗๓ 

    วิธีการคำนวณ   ๓.๐๐๐๐ +
(๗๓−๗๐)

(๗๕−๗๐)
= ๓.๖๐๐๐    

2. บัญญัติไตรยางค์ (ยิ่งน้อยยิ่งดี) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

54 52 50 48 46 

ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ ๔๗  

    วิธีการคำนวณ   ๔.๐๐๐๐ +
(๔๘−๔๗)

(๔๘−๔๖)
= ๔.๕๐๐๐    

- คะแนนถ่วงน้ำหนัก ▪ ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนำค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัดมาคูณกับ
น้ำหนักของตัวชี้วัดหารด้วย 100 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ได้ดำเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับ 
การดำเนินงานในปีต่อไป 

ระบุข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณต่อไป 

 

หลักฐานอ้างอิง ▪ ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจำนวนของเอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) โดยชนิดของหลักฐาน
อ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ งานของหน่วยงาน/
บุคคลฯ ตามหัวข้อแนวทางการประเมินผล  
▪ ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน 
รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 



แบบฟอร์ม 5.1 

 
 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
รอบการประเมิน  รอบท่ี ๑   ๑  ตุลาคม ..........  ถึง  ๓๑  มีนาคม ............ 
รอบการประเมิน  รอบท่ี ๒   ๑  เมษายน .......... ถึง  ๓๐  กันยายน .......... 
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                                               . 
ตำแหน่ง                          ประเภทตำแหน่ง                       ระดับตำแหน่ง                             . 
สังกัด                                                                                                                         . 
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                       . 
ตำแหน่ง                                  ประเภทตำแหน่ง                    ระดับตำแหน่ง                        . 

ส่วนที่ ๒  :  การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ำหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข) 

องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  70%  

องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)  30%  

องค์ประกอบอ่ืน ๆ (ถ้ามี)    

รวม ๑๐๐%  

ระดับผลการประเมิน 

 ดีเด่น   ดีมาก    ดี      พอใช้     ต้องปรับปรุง 

ส่วนที่ ๓  :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการ
การพัฒนา 
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ส่วนที่ ๔  :  การรับทราบผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๕  :  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำชี้แจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดว้ย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัตัวผู้รับการประเมิน 
ส่วนที่ ๒  สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
               และนำ้หนกัของทั้งสององค์ประกอบ  ในแบบสรุปส่วนที ่๒ นี ้ยังใช้สำหรับคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดว้ย 
 -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้แนบทา้ยแบบสรุปฉบับนี้ 
 -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการให้นำมาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแ้นบท้ายแบบสรุปฉบับนี้ 
ส่วนที่ ๓  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผลการปฏบิัติราชการ 
ส่วนที่ ๔  การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
ส่วนที่ ๕  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปกลัน่กรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น 
คำว่า “ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป” สำหรับผู้ประเมินตามข้อ ๒ (๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน 

ผู้รับการประเมิน : 
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนา 

การปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว 

ผู้ประเมิน : 
 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่................................................. 

แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
โดยมี.........................................................................เป็นพยาน 

ลงชื่อ : .................................................พยาน 
ตำแหน่ง : ............................................ 
วันที่ : ....................................................... 

ลงชื่อ : ................................................................ 
ตำแหน่ง : ........................................................... 
วันที่ : ................................................................. 

ผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป : 

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

 มีความเห็นต่าง ดงันี ้
................................................................................... 
................................................................................... 

ผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไปอีกชัน้หนึ่ง (ถ้ามี) : 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

มีความเห็นต่าง ดงันี ้
................................................................................... 
................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ : ................................................................... 

ตำแหน่ง : ............................................................... 

วันที่ : ..................................................................... 

ลงชื่อ : ................................................................... 

ตำแหน่ง : ............................................................... 

วันที่ : ..................................................................... 

ลงชื่อ : ................................................. 
ตำแหน่ง : ............................................. 
วันที่ : ................................................... 
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แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 2 รอบการประเมิน 

1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
ชื่อผู้รับการประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                 . 
วันเริ่มสัญญา                                             วันสิ้นสดุสัญญาจ้าง                                                      .  
ชื่องาน/โครงการ                                                                                                                      . 
ตำแหน่ง                                  กลุม่งาน                                  สังกัด                                           . 

2. สรุปผลการประเมิน 2 รอบการประเมิน 

 

 

 

3. สรุประดับผลการประเมิน 2 รอบการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน ครั้งท่ี 1     ระดับผลการประเมิน ครั้งท่ี 2 

  
 
 
 
 

 

สรุประดับผลการประเมิน 2 รอบการประเมิน 

 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน……………………………………………………….......…………………………………………………. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 

 

 

 

ผลการประเมินเฉลี่ย 
2 รอบการประเมิน 

=  ผลการประเมินครั้งที่ 1+ ผลการประเมินครั้งที่ 2 
2 

=   

 

   ดีเด่น          95 – 100% 
   ดีมาก          85 – 94.99%    
   ดี               75 – 84.99% 
   พอใช้          65 – 74.99% 
   ต้องปรับปรุง    0 – 64.99% 
 

   ดีเด่น          95 – 100% 
   ดีมาก          85 – 94.99%    
   ดี               75 – 84.99% 
   พอใช้          65 – 74.99% 
   ต้องปรับปรุง    0 – 64.99% 
 

   ดีเด่น          95 – 100% 
   ดีมาก          85 – 94.99%    
   ดี               75 – 84.99% 
   พอใช้          65 – 74.99% 
   ต้องปรับปรุง    0 – 64.99% 
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4. การรับทราบผลการประเมิน 2 รอบการประเมิน 

ผู้รับการประเมิน : 
        ได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานแล้ว 
 
 
 
ผู้ประเมิน : 
        ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
 
        ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................ 
          แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
           โดยมี.....................................................................เป็นพยาน  
                      ลงชื่อ.......................................................พยาน 
                      ตำแหน่ง................................................... 
                      วันที่......................................................... 

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 
 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 

 

5. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป : 
               เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังนี้………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
 

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 

 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) : 
               เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังนี้………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
 

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 

  
 



แบบฟอร์ม 6.1 

 
 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน                 รอบการประเมิน รอบที่ 1  1 เมษายน ....... รอบที่ 2  1 ตุลาคม ...........  
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                             ลงนาม........................................รับทราบตัวชี้วัดแล้ว เมื่อวันที ่.............................. 
ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                           ลงนาม........................................รับทราบตัวชี้วัดแล้ว เมื่อวันที ่.............................. 
 

ตัวช้ีวัดผลงาน 
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย คะแนน 

(ก) 
น้ำหนัก 

(ข) 
คะแนนรวม 

(ค) 1 2 3 4 5 
1. 
 

     
   

2.         

3.         

4.         

5.         

รวม 
(ข) = 

100% 
(ค) = 

 แปลงคะแนนรวม (ค) ข้างต้น เป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน (โดยนำ 20 มาคูณ)➔ (ค x 20) = 
 

หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย  ✓ในช่องการให้คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 
 

  1   หมายถึง     ต้องปรับปรุง  
  2   หมายถึง     พอใช้  
  3   หมายถึง     ด ี   
  4   หมายถึง     ดีมาก   
  5   หมายถึง     ดีเด่น 
 
 



แบบฟอร์ม 6.1 

 
 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ    รอบการประเมิน  รอบที่ 1  1 เมษายน......  รอบที่ 2  1 ตุลาคม...... 
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                            ลงนาม..................................................รับทราบสมรรถนะแล้ว เมื่อวันที ่........................ 

ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                          ลงนาม..................................................รับทราบสมรรถนะแล้ว เมื่อวันที ่........................ 
 

สมรรถนะ 
ระดับที่ 
คาดหวัง 

คะแนน (ก) น้ำหนัก (ข) 
คะแนนรวม 

(ค) 
(ค = ก x ข) 

บันทึกการประเมินโดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
และกรณีพื้นที่ไม่พอใหบ้ันทึกลงในเอกสารหน้าหลงั 

แนวทางการประเมินพฤติกรรม
การปฏบิัติราชการ 

สมรรถนะหลัก       ไดน้ำคะแนนจากแบบ
ประเมินสมรรถนะอื่นๆ มาสรุป
ไว้ในแบบประเมินนี ้
ระบุที่มา
............................................ 
 

 ใช้แบบประเมินนี้ในการ
ประเมินสมรรถนะโดยตั้งมาตร
วัดสมรรถนะ   ซ่ึงส่วนราชการ
เห็นว่ามีความเหมาะสม 
(ระบุรายละเอยีดมาตรวัดสำหรับ
แต่ละระดับคะแนน) 
 

หมายเหต ุในช่องน้ำหนัก (ข) 
หากส่วนราชการประสงค์
ประเมินสมรรถนะแต่ละตัวโดย
ถ่วงน้ำหนัก ก็ให้ระบุน้ำหนกัของ
สมรรถนะแต่ละตัว แต่ส่วน
ราชการสามารถเลือกที่จะไม่
กำหนดให้มีการถ่วงน้ำหนัก
สมรรถนะก็ได้ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   15   

2. บริการที่ดี   15   
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   15   
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
    และจริยธรรม 

  15   

5. การทำงานเป็นทีม   15   
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ      
6.   10   
7.   10   
8.   5   

รวม (ข) = 100% (ค) =  
 
 

แปลงคะแนนรวมข้างต้นเป็นคะแนนการประเมินสมรรถนะมีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน  
(โดยนำ 20 มาคูณ) 
 

  

 

 

ข้าราชการประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ    รอบการประเมิน  รอบที่ 1  1 เมษายน......  รอบที่ 2  1 ตุลาคม....... 
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                               ลงนาม.........................................รับทราบสมรรถนะแล้ว เมื่อวันที ่............................. 

ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                             ลงนาม.........................................รับทราบสมรรถนะแล้ว เมื่อวันที ่.............................  

 

สมรรถนะ 
ระดับที่ 
คาดหวัง คะแนน (ก) น้ำหนัก (ข) 

คะแนนรวม (ค) 
(ค = ก x ข) 

บันทึกการประเมินโดยผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
และกรณีพื้นที่ไม่พอใหบ้ันทึกลงในเอกสารหน้าหลงั 

แนวทางการประเมินพฤติกรรม
การปฏบิัติราชการ 

สมรรถนะหลัก       ได้นำคะแนนจากแบบ
ประเมินสมรรถนะอื่นๆ มาสรุป
ไว้ในแบบประเมินนี ้
ระบุที่มา
............................................ 
 

 ใช้แบบประเมินนี้ในการ
ประเมินสมรรถนะโดยตั้งมาตร
วัดสมรรถนะ   ซ่ึงส่วนราชการ
เห็นว่ามีความเหมาะสม 
(ระบุรายละเอยีดมาตรวัดสำหรับ
แต่ละระดับคะแนน) 
 

หมายเหต ุในช่องน้ำหนัก (ข) 
หากส่วนราชการประสงค์
ประเมินสมรรถนะแต่ละตัวโดย
ถ่วงน้ำหนัก ก็ให้ระบุน้ำหนกัของ
สมรรถนะแต่ละตัว แต่ส่วน
ราชการสามารถเลือกที่จะไม่
กำหนดให้มีการถ่วงน้ำหนัก
สมรรถนะก็ได้ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   10   
2. บริการที่ดี   10   
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   10   
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
    และจริยธรรม 

  10   

5. การทำงานเป็นทีม   10   
สมรรถนะทางการบริหาร      
6. วิสัยทัศน ์   10   
7. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ   10   
8. ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน   10   
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ      
9.   10   
10.   5   
11.   5   

รวม (ข) = 100% (ค) =  
 

แปลงคะแนนรวมข้างต้นเป็นคะแนนการประเมินสมรรถนะมีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน  
(โดยนำ 20 มาคูณ) 

  

 
 

ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 

รอบการประเมิน  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม              ถึงวันที่  31  มีนาคม               . 

ส่วนที่  1  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
ชื่อผู้รับการประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                       . 
วันเริ่มสัญญา                                           วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง                                                      .  
ชื่องาน/โครงการ                                                                                                                    . 
ตำแหน่ง                                     กลุ่มงาน                                  สังกัด                                      . 

ส่วนที่  2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                            ลงนาม.................................................               
รับทราบตัวชี้วัดแล้ว เมื่อวันที่......................  

ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                          ลงนาม.................................................               
รับทราบตัวชี้วัดแล้ว เมื่อวันที่......................  

 

                                                                                                             
ตัวชี้วัด/ผลงาน 

ระดับค่าเป้าหมาย  (ก) %
น้ำหนัก 

คะแนน  
(ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค = กxข) 
1.          
2.          
3.          

รวม 100%  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานครั้งที่  1 =  คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด  (ค)  X 100 =               X 100 = 
 

หมายเหตุ :  5     (ตัวหาร)  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 
      100  (ตัวคูณ)   หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นคะแนนที่มีฐาน 

      คะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 
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ส่วนที่  3  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                            ลงนาม.................................................               
รับทราบสมรรถนะแล้ว เมื่อวันที่......................  

ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                          ลงนาม.................................................               
รับทราบสมรรถนะแล้ว เมื่อวันที่......................  

 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ระดับท่ี

คาดหวัง 
ระดับ 

ที่แสดงออกจริง (ก) 
% 

น้ำหนัก (ข) 
คะแนน (ค) 
(ค = กxข) 

สมรรถนะหลัก     
1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์   15  
2.  การบริการที่ดี   15  
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   15  
4.  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   15  
5.  การทำงานเป็นทีม   15  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
6.   10  
7.   10  
8.   5  

 100%  

คะแนนพฤติกรรมครั้งที่  1 =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)  X  100  =              X 100 = 

หมายเหตุ :    5  (ตัวหาร) หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 
        100  (ตัวคูณ) หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่มี 
                                            ฐานคะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 
 
ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมินครั้งที่ 1     ระดับผลการประเมินครั้งที่ 1 
 

 

 

 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน……………………………………………………….......…………………………………………………. 
............................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
 
 

 

 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ำหนัก (ข) รวมคะแนน 
(ก) X (ข) 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์    
ผลการประเมินพฤติกรรมฯ    

รวม   

 

     ดีเด่น  95 – 100% 

     ดีมาก  85 – 94.99% 

     ดี  75 – 84.99% 

     พอใช้  65 – 74.99% 

     ต้องปรับปรุง 0 – 64.99% 
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แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการ
การพัฒนา 

   

   

   

ส่วนที่  5  การรับทราบผลการประเมิน ครั้งที่ 1 

ผู้รับการประเมิน : 
        ได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานแล้ว 
 
 
ผู้ประเมิน : 
        ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
 
        ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................ 
          แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
           โดยมี.....................................................................เป็นพยาน 
                      ลงชื่อ.......................................................พยาน 
                      ตำแหน่ง................................................... 
                      วันที่......................................................... 
            

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 

ส่วนที่  6  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป : 
               เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังนี้………………………………. 
………………………………………………………………………………... 

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) : 
               เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังนี้………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
 

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 

รอบการประเมิน  ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน                  ถึงวันที่  30  กันยายน                . 

ส่วนที่  1  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
ชื่อผู้รับการประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                        . 
วันเริ่มสัญญา                                             วันสิ้นสดุสัญญาจ้าง                                                      .  
ชื่องาน/โครงการ                                                                                                                      . 
ตำแหน่ง                                  กลุ่มงาน                                  สังกัด                                           . 

ส่วนที่  2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                            ลงนาม.................................................               
รับทราบตัวชี้วัดแล้ว เมื่อวันที่......................  

ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                          ลงนาม.................................................               
รับทราบตัวชี้วัดแล้ว เมื่อวันที่......................  

 

ตัวชี้วัด/ผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย  (ก) %

น้ำหนัก 
คะแนน  

(ค) 
1 2 3 4 5 (ข) (ค = กxข) 

1.          
2.          
3.          

รวม 100%  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานครั้งที่  2  =  คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด  (ค)  X 100 =               x 100 = 
 

หมายเหตุ :  5     (ตัวหาร)  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 
      100  (ตัวคูณ)   หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นคะแนนที่มีฐาน 

      คะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



แบบฟอร์ม 6.2 

 
 

ส่วนที่  3  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                            ลงนาม.................................................               
รับทราบสมรรถนะแล้ว เมื่อวันที่......................  

ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                          ลงนาม.................................................               
รับทราบสมรรถนะแล้ว เมื่อวันที่......................  

 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ที่แสดงออกจริง (ก) 
% 

น้ำหนัก (ข) 
คะแนน (ค) 
(ค = กxข) 

สมรรถนะหลัก     
1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์   15  
2.  การบริการที่ดี   15  
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   15  
4.  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   15  
5.  การทำงานเป็นทีม   15  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
6.   10  
7.   10  
8.   5  

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมครั้งที่  2 =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)  X  100  =              X 100 = 

หมายเหตุ :    5  (ตัวหาร) หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 
        100  (ตัวคูณ) หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่มี 
                                            ฐานคะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 
 
ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมินครั้งที่ 2         ระดับผลการประเมินครั้งท่ี 2 

 

 

 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน……………………………………………………….......…………………………………………………. 
.............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................. ............................... 

 

 

 

 

 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ำหนัก (ข) รวมคะแนน 
(ก) X (ข) 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์    
ผลการประเมินพฤติกรรมฯ    

รวม 100%  

 

     ดีเด่น  95 – 100% 

     ดีมาก  85 – 94.99% 

     ดี  75 – 84.99% 

     พอใช้  65 – 74.99% 

     ต้องปรับปรุง 0 – 64.99% 
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แบบฟอร์ม 6.2 

 
 

แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการ
การพัฒนา 

   

   

   

ส่วนที่  5  การรับทราบผลการประเมิน ครั้งที่ 2 

ผู้รับการประเมิน : 
        ได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานแล้ว 
 
 
ผู้ประเมิน : 
        ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
 
        ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................ 
          แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
           โดยมี.....................................................................เป็นพยาน  
                      ลงชื่อ.......................................................พยาน 
                      ตำแหน่ง................................................... 
                      วันที่......................................................... 
            

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 

ส่วนที่  6  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป : 
               เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังนี้………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
 

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) : 
               เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังนี้………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
 

 
ลงชื่อ........................................................ 
ตำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) หน่วยงาน........................................ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....................... 
 

1 
ความรู้/ทักษะ/

สมรรถนะ  
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

2 
สนับสนุนสมรรถนะ 

3 
เป้าหมายการพัฒนา 

4 
วิธีการพัฒนา 

5 
จำนวน

เป้าหมาย (คน) 

6 
ช่วงเวลา 

ที่ต้องการพัฒนา 

7 
งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 

8 
เหตุผล/ความสำคัญ 

        
        
        
        

รวมจำนวนทั้งหมด   

 
       ลงชื่อ      ผู้จัดทำ                    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติ 
 
          (.........................................)         (....................................................) 
        ตำแหน่ง....................................................       ตำแหน่ง  ........................................................... . 
       วันที่...........................................      วันที่.................................................. 
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แบบฟอร์มสรุปแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) หน่วยงาน........................................ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....................... 

 

1 
ความรู้/ทักษะ/

สมรรถนะ  
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

2 
สนับสนุนสมรรถนะ 

3 
เป้าหมายการพัฒนา 

4 
วิธีการพัฒนา 

5 
จำนวน

เป้าหมาย 
(คน) 

6 
ช่วงเวลา 

ที่ต้องการพัฒนา 

7 
งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 

8 
เหตุผล/ความสำคัญ 

1. การใช้งาน Excel  
ขั้นสูง 

 

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โปรแกรม Microsoft 
Excel ได้อย่างถูกต้อง 

การให้คำปรึกษาแนะนำ 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

20 คน เม.ย. – ก.ย. 65 - - เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
 

2. ...... .... .  10    
รวมจำนวนทั้งหมด 30  

 

 
       ลงชื่อ      ผู้จัดทำ                    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติ 
 
          (.........................................)         (....................................................) 
        ตำแหน่ง....................................................       ตำแหน่ง  ........................................................... . 
       วันที่...........................................      วันที่..................................................                            

ตัวอย่าง 



 

แนวทางการเขียนแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) 

หัวข้อรายละเอียด คำอธิบาย 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

ระบุชื่อหัวข้อที่จะพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ที่หน่วยงานได้รวบรวมช่วงระหว่าง
รอบการประเมินถึงช่วงสิ้นรอบการประเมิน เพื่อพัฒนาในรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการถัดไป โดยนำมาจากแบบฟอร์ม 5 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และแบบฟอร์ม 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 

สนับสนุนสมรรถนะ ระบุสมรรถนะที่ได้รับจากการพัฒนา ได้แก่ 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
- บริการที่ด ี(Service Mind) 
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
- การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) 

เป้าหมายการพัฒนา ระบุเป้าหมายของการพัฒนาเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุผลอย่างไร 

วิธีการพัฒนา ระบุเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา ได้แก่ 
1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
4. การสอนงาน (Coaching) 
5. การให้คำปรึกษา (Consulting) 
6. การติดตามผู้มีประสบการณ์ (Job Shadowing) 
7. การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training หรือ OJT) 
8. พ่ีเลี้ยง (Mentor) 
9. การมอบหมายงาน (Job Assignment) 

จำนวนเป้าหมาย ระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามหัวข้อที่จะการพัฒนา 

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการถัดไป 

งบประมาณ ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ในการพัฒนา 

เหตุผล/ความสำคัญ ระบุข้อมูลเหตุผล ความสำคัญที่ต้องพัฒนาตามหัวข้อที่จะพัฒนา 

 



 
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ......................... 
 
ชื่อหน่วยงาน                                                                                                                                                               
ชื่อผู้รายงาน                         โทรศัพท์                                    
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน   
 

แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ลำดับ
ที ่

ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ  

ที่ได้รับการพัฒนา 

สนับสนุน
สมรรถนะ 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
จำนวน

เป้าหมาย 
(คน) 

ช่วงเวลา 
ที่ต้องการ
พัฒนา 

การดำเนินการ 
ระยะเวลาที่

พัฒนา 

บุคลากร 
ที่ผ่านการ

พัฒนา (คน) 
งบประมาณ 

           
           
           
           
           

รวมจำนวนทั้งหมด     
 
หมายเหตุ: การรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้ใช้ข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) ของรอบการประเมินฯ ที่ผ่านมา 
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ตัวอย่าง 
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ชื่อหน่วยงาน      กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                         
ชื่อผู้รายงาน      นางสาวดีใจ  ใจดี                   โทรศัพท์        0 2590 1111                            
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของหน่วยงาน  

 

แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ลำดับ
ที ่

ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ  

ที่ได้รับการพัฒนา 

สนับสนุน
สมรรถนะ 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

วิธีการ
พัฒนา 

จำนวน
เป้าหมาย 

(คน) 

ช่วงเวลา 
ที่ต้องการ
พัฒนา 

การดำเนินการ 
ระยะเวลาที่
ได้รับการ
พัฒนา 

บุคลากรที่
ผ่านการ
พัฒนา 

งบประมาณ
ในการ
พัฒนา 

1 หลักสูตรการใช้ 
Microsoft 
Excel เพ่ือการ
บริหารข้อมูล 

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ด้านการใช้โปรม
แกรม Microsoft 
Excel    ในการ
ปฏิบัติงาน 

- การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
- ฝึกอบรม 

20 คน เม.ย. – ก.ย. 
66 

จัดให้บุคลากร
พัฒนาผ่าน
หลักสูตร e-
learning ของ
สำนักงาน ก.พ. 

ก.ค. 66 - ส.ค. 
66 

20 คน 
(คิดเป็นร้อย

ละ 100) 

0 

           
           
           
           
 
หมายเหตุ: การรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้ใช้ข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) ของรอบการประเมินฯ ที่ผ่านมา 
                             



ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

มำตรฐำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร 

ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข       
(รำชกำรบริหำรส่วนกลำง) 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารแนบ ๕



ค ำน ำ 

มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารส่วนกลาง) นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ ผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย เชื่อมโยงผลการปฏิบัติราชการระดับ
องค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม ติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา
ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตามกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 5  
การมุ่งเน้นบุคลากร 

มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ค าจ ากัดความ 4) หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 5) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6) เอกสารอ้างอิง 7) แบบฟอร์ม 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย เชื่อมโยงผลการปฏิบัติราชการระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน  โดยผ่านกระบวนการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน พัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมิน
ไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

1.2 เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ชัดเจน แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุม ติดตามกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

1.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2. ขอบเขต 
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) นี้ 
ครอบคลุมถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นส าคัญของกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ อันได้แก่ การวางแผน การติดตาม การพัฒนา การประเมิน และการให้รางวัล ของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง/ครบถ้วนของการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ  
มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management : PM) หมายถึง กระบวนการด าเนินการ

อย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การประเมินความส าเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด 

/มำตรฐำน... 

มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (ราชการบริหารส่วนกลาง) 
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มำตรฐำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง มาตรฐานหรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการก ากับและ
ติดตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
ตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

กอง /ศูนย์/ส ำนัก/กลุ่ม และหน่วยงำนต่ำง ๆ หมายถึง ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ 
และเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจ า
ทั่วไปของกระทรวง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการบริหารผล

การปฏิบัติราชการ แนวทาง กรอบระยะเวลาเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รวมถึง 
การด าเนินการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด  

กอง /ศูนย์/ส ำนัก/กลุ่ม และหน่วยงำนต่ำง ๆ ท าหน้าที่ด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ระบุในมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง)  และควบคุม ติดตามการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่ก าหนด  

คณะกรรมกำรติดตำมกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง/วิธีการในการ
ติดตามกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามาตรฐานฯ รวมถึงตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนรำชกำร ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำรบริหำรส่วนกลำง) 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 และ
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
พลเรือนสามัญและพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ข้ำรำชกำร 
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ใน

บังคับบัญชาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

/2. ปลัดกระทรวง... 
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2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกอง/
ศูนย์/ส านัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

3. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจจัดท าหนังสือมอบหมายผู้บังคับบัญชาอ่ืนๆ ให้ประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา  

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ดังกล่าว ส าหรับกรณีข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดและไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ ราชการโดยปฏิบัติงาน 
ในแต่ละหน่วยงานไม่เกินกว่ากึ ่งหนึ ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัต ิร าชการ  ให้ผู้บังคับบัญชาของ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น  
ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

พนักงำนรำชกำร 
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปตามล าดับชั้น 

5.2 รอบระยะเวลำกำรประเมิน 

  ข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำร 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการ ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
- รอบท่ี 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
- รอบท่ี 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

5.3 องค์ประกอบกำรประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินจาก 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยแบ่งสัดส่วนองค์ประกอบ ดังนี้ 

ประเภท ผลสัมฤทธิ์ของงำน พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ 

ข้าราชการ  
(ประเภทอ านวยการ) 

สัดส่วนคะแนนร้อยละ 80 สัดส่วนคะแนนร้อยละ 20 

ข้าราชการ  
(ประเภทวิชาการและทั่วไป) 

สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 

พนักงานราชการทั่วไป สัดส่วนคะแนนร้อยละ 80 สัดส่วนคะแนนร้อยละ 20 

 

/ส าหรับ... 
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ส าหรับการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50  

5.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ 
 มีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

ข้ำรำชกำร 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ

การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็น
รูปธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Gold Cascading 
Method) เป็นหลักก่อน หรืออาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีวัดวิธีอ่ืนที่เหมาะสม หรือวิธีที่เหมาะสมเพ่ิมเติมก็ได้ 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลา 
ที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

พนักงำนรำชกำร 
การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงาน 

ในภาพรวมของส่วนราชการที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และพนักงาน
ราชการ  แต่ละคน ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงาน ซึ่งพนักงานราชการ    
ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 
พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) ปริมาณผลงาน 
(2) คุณภาพผลงาน 
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ (ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร)  
พิจารณาจากสมรรถนะที่ ก.พ. ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง 
มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญ ต าแหน่งประเภทบริหาร และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.2554 เรื ่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดยก าหนดสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ ดังนี้ 

 

/ข้ำรำชกำร... 
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ข้ำรำชกำร  
1) ประเภทอ านวยการ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะพิจารณาจาก 

- สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่ ก.พ.ก าหนด 
- สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 
รวมทั้งหมด 11 สมรรถนะ  

สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ) สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
2.บริการที่ด ี(Service Mind) 
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
5.การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

1.สภาวะผู้น า (Leadership) 
2.วิสัยทัศน์ (Visioning) 
3.การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic 
Orientation) 
4.ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
(Change Leadership) 
5.การควบคุมตนเอง (Self Control) 
6.การสอนงานและการมอบหมายงาน 
(Coaching and Empowering Others) 

2) ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ พิจารณาจาก 
- สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่ ก.พ.ก าหนด  
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่งสายงานละ 3 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 
รวมทั้งหมด 8 สมรรถนะ 

3) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ พิจารณาจาก 
- สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่ ก.พ.ก าหนด 
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่งสายงานละ 3 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 
- สมรรถนะทางการบริหาร 3 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 
รวมทั้งหมด 11 สมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ) สมรรถนะเฉพำะตำม 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

*สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) 
2.บริการที่ด ี(Service Mind) 
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise) 
4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
และจริยธรรม (Integrity) 
5.การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 
ต าแหน่งละ 3 สมรรถนะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
(เอกสารหมายเลข 1) 

1.วิสัยทัศน์ (Visioning) 
2.การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
(Strategic Orientation) 
3.ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
(Change Leadership) 
 

หมำยเหตุ *สมรรถนะทางการบริหารใช้ส าหรับข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิเท่านั้น ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ข้อ (5) 

/พนักงำนรำชกำร… 
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พนักงำนรำชกำร  
พนักงานราชการทั่วไป ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ พิจารณาจาก 

- สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่ ก.พ.ก าหนด  
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่งสายงานละ 3 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 
รวมทั้งหมด 8 สมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ) สมรรถนะเฉพำะตำม 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
2.บริการที่ด ี(Service Mind) 
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
5.การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 
ต าแหน่งละ 3 สมรรถนะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(เอกสารหมายเลข 1) 

 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 

1. วิธีการประเมิน ประเมินสมรรถนะในรูปแบบบุคคลคนเดียว โดยผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 
ของผู้รับการประเมิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ หน่วยงานอาจเลือกวิธีการประเมินวิธีอ่ืนที่เหมาะสม
เพ่ิมเติมก็ได ้

 2. การก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง  
2.1 ข้ำรำชกำร  

 1) ประเภทอ านวยการ ก าหนดค่าเป้าหมาย (ระดับที่คาดหวัง) ของสมรรถนะแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพจนานุกรมสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 1.2) ซึ่งเป็นการก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 และที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่าน 
ความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 

 2) ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป ก าหนดค่าเป้าหมาย (ระดับที่คาดหวัง) ของสมรรถนะ 
แต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข 2.1 ซึ่งเป็นการก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1008/ ว 27  ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ที่ผ่านการเห็นชอบจาก อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

2.2 พนักงำนรำชกำร ก าหนดค่าเป้าหมาย (ระดับที่คาดหวัง) ของสมรรถนะแต่ละรายการให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข 2.1 โดยเทียบระดับตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104    ลงวันที่ 22 
กันยายน 2551  

/3. มาตรวัด... 
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3. มาตรวัด  

1) ข้าราชการประเภทอ านวยการ ใช้มาตรวัดแบบ  Bar Scale  
โดยสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะในแต่ละระดับในฐานะมาตรวัด การประเมินสมรรถนะ คือ       

การประเมินว่า ผู้ถูกประเมินนั้นๆ มีพฤติกรรมสมรรถนะในระดับที่สูงกว่า เท่ากับหรือต่ าว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวังและ
แปลงผลการประเมินดังกล่าวออกเป็นค่าคะแนนการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

สมรรถนะที่ประเมินอยู่
ในระดับสมรรถนะที่ต่ า
กว่ าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง 3 ระดับ 

สมรรถนะที่ประเมินอยู่
ในระดับสมรรถนะที่ต่ า
กว่ าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง 2 ระดับ 

สมรรถนะที่ประเมินอยู่
ในระดับสมรรถนะที่ต่ า
กว่ าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง 1 ระดับ 

สมรรถนะที่ประเมินอยู่
ใ น ร ะดั บ สมร รถ น ะที่
เ ท่ า กั บ  ห รื อ สู ง ก ว่ า  
ระดับสมรรถนะท่ีมุ่งหวัง 

2) ข้าราชการประเภทวิชาการและทั่วไป/พนักงานราชการ ใช้มาตรวัดแบบ Rating scale :  
การพิจารณาสัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง 

โดยมาตรวัดแบบนี้ ใช้ประเมินว่าผู้รับการประเมิน ได้แสดงสมรรถนะตามที่ปรากฏ  
ในพจนานุกรมสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 3) มากน้อยเพียงใด คิดเป็นสัดส่วนมากน้อยอย่างไร เมื่อเทียบกับระดับ
พฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งถ้าผู้รับการประเมินแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังมากก็จะได้คะแนนประเมินสูง โดยใช้เกณฑ์  
การให้คะแนน ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 60-70 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91-100 

 4. การก าหนดน้ าหนัก 

1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการประเภทอ านวยการไม่มี 
การก าหนดน้ าหนักในแต่ละรายการสมรรถนะให้ค านวณคะแนนสมรรถนะดังนี้     

- จ านวนสมรรถนะที่สังเกตพบว่ามีระดับของสมรรถนะสูงกว่า หรือเท่ากับระดับของสมรรถนะ  
ที่คาดหวังให้คูณด้วย ๓  

- จ านวนสมรรถนะที่สังเกตพบว่ามีระดับของสมรรถนะต่ ากว่า ระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 
๑ ระดับ ให้คูณด้วย ๒ 

- จ านวนสมรรถนะที่สังเกตพบว่ามีระดับของสมรรถนะต่ ากว่า ระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 
๒ ระดับ ให้คูณด้วย ๑ 

- จ านวนสมรรถนะที่สังเกตพบว่ามีระดับของสมรรถนะต่ ากว่า  ระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 
๓ ระดับ ให้คูณด้วย 0  

/หลังจากนั้น... 
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หลังจากนั้นใช้สูตรการค านวณคะแนนสมรรถนะ ดังนี้ 
     ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตัว 

                                        จ านวนสมรรถนะ x 3 

2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการประเภทวิชาการและทั่วไป 
และพนักงานราชการ ก าหนดสัดส่วนคะแนนสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ จ านวน 3 สมรรถนะ คือ ร้อยละ 75 : 25 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 

1) ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ โดยก าหนดให้แต่ละตัว   
มีน้ าหนักร้อยละ 15 

2) ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะเพ่ิมเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน 3 สมรรถนะ โดย
ก าหนดให้แต่ละตัวมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

- ตัวที่ 1 ร้อยละ 10 
- ตัวที่ 2 ร้อยละ 10 
- ตัวที่ 3 ร้อยละ 5 

ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะ ดังนี้ 
- ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ โดยก าหนดให้แต่ละตัวมีน้ าหนักร้อยละ 10 
- ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะทางการบริหาร จ านวน 3 สมรรถนะ ก าหนดให้แต่ละตัวมีน้ าหนักร้อยละ 

10 
- ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะเพ่ิมเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน 3 สมรรถนะ  

ให้แต่ละตัวมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
- ตัวที่ 1 ร้อยละ 10 
- ตัวที่ 2 ร้อยละ 5 
- ตัวที่ 3 ร้อยละ 5 

การค านวณคะแนนของสมรรถนะแต่ละตัวมีวิธีการ ดังนี้ 
1. ให้พิจารณาว่าผู้รับการประเมินถูกคาดหมายว่าจะต้องมีสมรรถนะนั้นในระดับใด เพ่ือใช้เป็น

เกณฑ์อ้างอิง โดยพิจารณาสมรรถนะทีละตัว เพ่ือประเมินและให้คะแนนตามมาตรวัด  ทั้งนี้ ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกที่ เห็นเด่นชัด (Critical Incident Technique) โดยคอยสังเกตพฤติกรรมดังกล่าวของผู้รับ 
การประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติราชการในช่วงระหว่างรอบ ระยะเวลาการประเมิน การสังเกตพฤติกรรมต้องท าโดย
สม่ าเสมอตลอดระยะเวลาของการประเมิน และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ดีและไม่ดี เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการประเมิน และใช้เป็นหลักฐานในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  

2. ผู้ประเมินพิจารณารายการของพฤติกรรมบ่งชี้ที่ระบุไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะทีละรายการ
จนถึงระดับค่าที่ผู้รับประเมินถูกคาดหมาย จากนั้นให้นับรายการพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินท าได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ 
โดยต้องไม่นับพฤติกรรมที่ยังท าได้ไม่ดี ไม่ครบถ้วน หรือยังมีจุดบกพร่องต้องปรับปรุง แล้วจึงค านวณว่าพฤติกรรมที่ท าได้
ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายการพฤติกรรมที่เป็นที่คาดหมายทั้งหมด 

 
/3. น าผล... 

 x 100 
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3. น าผลการค านวณไปเทียบกับมาตรวัดการให้คะแนนว่าอยู่ระดับใด แล้วจึงให้คะแนนไปตาม
ระดับที่ได้ แล้วบันทึกผลลงในแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะลงในแบบประเมิน  พฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการ จากนั้นค านวณและรวมคะแนนการประเมินเป็นคะแนนการประเมินสมรรถนะ 

กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร กรณีผู้มำช่วยรำชกำร/ปฏิบัติรำชกำร 
ข้าราชการที่มาช่วยราชการ/ปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ใช้สมรรถนะเพ่ิมเติมฯ ตามต าแหน่งสายงานที่มาช่วยราชการ/ปฏิบัติราชการ 

5.5 กำรก ำหนดระดับกำรประเมิน 

ข้ำรำชกำร 
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการและประเภททั่วไป รวมทั้งข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                  ระดับผลกำรประเมิน               คะแนนกำรประเมิน 
     ดีเด่น     (.......................................)  
     ดีมาก     (.......................................) 
     ดี     (.......................................) 
     พอใช้     (.......................................) 
     ต้องปรับปรุง       ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 

 ในแต่ละรอบการประมินให้หน่วยงานน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการมาจัด
กลุ่มเพ่ือก าหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับการประเมิน โดยก าหนดตามวิธีการหาช่วงคะแนน (พิสัย) ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (แบบอิงกลุ่ม) โดยใช้สูตรค านวณเพ่ือก าหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับดังนี้  

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนช่วงชั้นที่ต้องการ 

พนักงำนรำชกำร 

               ระดับผลกำรประเมิน               คะแนนกำรประเมิน 
     ดีเด่น     ร้อยละ 95.00 – 100.00  
     ดีมาก     ร้อยละ 85.00 – 94.99  
     ดี     ร้อยละ 75.00 – 84.99  
     พอใช้     ร้อยละ 65.00 – 74.99  
     ต้องปรับปรุง      ต่ ากว่าร้อยละ 65.00 
 
 

/5.6 กำรประเมิน... 
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5.6 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนราชการให้พิจารณาโควตาดีเด่นไม่เกินร้อยละ 35 (กรณีมี

ทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1) ของจ านวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ส าหรับข้าราชการ 
และ ณ วันที่ 1 กันยายน ส าหรับพนักงานราชการ  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

ข้ำรำชกำร  

 (1) ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 ส าหรับการก าหนดดัชนีชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่ อน ในกรณีที ่
ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือ
เพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. และส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

 (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 

 (3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับการประเมินเพ่ือการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการและเมื่อสิ้นรอบ
การประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

 (4) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 แจ้งผลการประเมินให้  
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรั บทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับ 
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้ าราชการพลเรือนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนใน 
ส่วนราชการนั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

 (5) ให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 (6) ให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
(ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 

/พนักงำนรำชกำร... 
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พนักงำนรำชกำร  

(1) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงานในภาพรวมของ 
ส่วนราชการที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินและพนักงานราชการ แต่ละคน
ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานซึ่ง
พนักงานราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังด้วย 

(2) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
ตามแผนการปฏิบัติงานตาม (1) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่หน่วยงานก าหนด 

(3) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินด าเนินการ ดังนี้ 
(3.1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
(3.2) จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
(3.3) เสนอบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเพ่ือความเป็นมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผล
การประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป 

(3.4) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ และให้ค าปรึกษาแก่พนักงานราชการ เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 
5.7 กำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับกรม ท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ  
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด 

โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหน้าที่ในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปทุกระดับ และ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 

1. รองหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบงาน    ประธานกรรมการ 
   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการนั้น    กรรมการ 
    ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน    
3. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่   เลขานุการ  
 
 
  /5.8 ระบบ... 
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5.8 ระบบกำรจัดเก็บผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ข้ำรำชกำร 

ให้ส่วนราชการจัดให้มีการจัดเก็บผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และหลักฐานแสดงความส าเร็จของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ 

ส าหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
แบบประเมินสมรรถนะให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืน
ตามความเหมาะสมก็ได้   

พนักงำนรำชกำร 

ให้ส่วนราชการวางระบบจัดเก็บผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์         
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ข้อ 4  

6. เอกสำรอ้ำงอิง 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการ

ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการ

ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภท
บริหาร 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ   
พลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 

5. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://hr.moph.go.th 

7. แบบฟอร์ม 
 1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 4. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://hr.moph.go.th 

/8. ช่องทำง... 
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8. ช่องทำงกำรติดต่อ/สอบถำม/เสนอแนะ 
 1. กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    - โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 1459 
    - โทรสารหมายเลข 0 2590 1858 
    - website : https://hr.moph.go.th 
    - e-mail : pms.it311@gmail.com 
 2. กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
    - โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 1350 
    - โทรสารหมายเลข 0 2590 1349 
    - website : https://hr.moph.go.th 
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