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สารบัญสารบัญ  
                        หน้าหน้า  

ค ำน ำค ำน ำ                      กก  
หลักกำรและที่มำหลักกำรและที่มำ--วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์                                            ขข--คค  
กรอบกำรประเมินผลกรอบกำรประเมินผลตำมค ำรับรองตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกำรปฏิบัติรำชกำร              งง  
รำยละเอียดตัวชี้วัด (รำยละเอียดตัวชี้วัด (KKPPII  TTeemmppllaattee))                
มิติภายนอกมิติภายนอก  
การประเมินประสิทธิผลการประเมินประสิทธิผล  
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ระดับควำมส ำเร็จของหลักสูตรฯที่วิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก  1 

 พัฒนำเพื่อตอบสนองเขตสุขภำพที่รองรับระบบบริกำรสุขภำพ (Service plan) 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ : ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 4 
ตัวชี้วัดที่1.๒.๑ :  ระดับควำมส ำเร็จของวิทยำลัยสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกในกำรสนับสนุนกำร 6    

 พัฒนำบุคลำกรเขตสุขภำพ 
การประเมินคุณภาพการประเมินคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ที่มีต่อวิทยำลัย            ๙๙  
มิติภายในมิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพการประเมินประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 33  ::  ร้อยละของร้อยละของอัตรำกำรอัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในภำพรวมเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในภำพรวมของวิทยำลัยของวิทยำลัย        11๑๑  
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 44  :: ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับแผนงำน/โครงกำรระดับแผนงำน/โครงกำร      1133  
การพัฒนาองค์การการพัฒนาองค์การ              
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคละดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่ระดับบุคคล   ๑8  
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ ๖ : ระดับควำมส ำเร็จในกำรออกแบบระบบงำนระดับหน่วยงำน    23  
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี   28 
                 งบประมำณของหน่วยงำน  
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเป็นหน่วยงำนคุณธรรม    44                                  
    
ภาคผนวก 
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ ๕ 
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ ๖ 
แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 7 
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๑. หลักการและท่ีมา 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และ
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพส าหรับส่วนราชการซึ่งแบบประเมินมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา 
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การ
ลงสู่ระดับหน่วยงาน(ส านัก/กอง)ทุกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นส านัก/กองที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมายและ
ส านัก/กองที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเองและระดับบุคคล โดยมีวิธีการ/
กระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล  
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลครอบคลุมถึง  

๑. การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์การและการแสดงให้เห็นถึงระบบ
ในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  ๒. มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากร
ในองค์การทราบถึงวิธีการ/กระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. มีการผูกมัด (Commitment) ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การและมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง 
  ๔. มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๕. มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพ่ือติดตาม ก ากับให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวมขององค์การ 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถาบันพระบรมราชชนก จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท า 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  โดยได้ด าเนินการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการสู่ระดับหน่วยงาน โดยคาดหวังว่าหาก
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หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะสามารถส่งผลให้ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติของ
สถาบันพระบรมราชชนก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 บรรลุเป้าหมายด้วย 
 

๒. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทราบถึงแนวทางการจัดท าค ารับรอง 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 รายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template) 
และแนวทางการประเมินผล ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการด าเนินงาน และบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานในการบริหารตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 รวมทั้งการจัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self.Assessment.Report:.SAR) ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการด าเนินงานต่อไป 
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 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 
 

 

ง 
 

  กรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ประเด็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

รอบการรายงาน ผู้รับผิดชอบจัดท า 
รายละเอียดตัวชี้วัด  
(KPI Template)  
และรวบรวมขอ้มูล  

๖ 
เดือน 

9 
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

มิติภายนอก ๗5     
การประเมิน
ประสิทธิผล 
(ร้อยละ๖๕) 

 

๑. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลกัของหน่วยงาน 

     

1.1 ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร 

     

1.1.1 ระดับความส าเร็จของหลักสูตรฯที่วิทยาลัยในสังกัด 
สถาบันพระบรมราชชนกพัฒนาเพื่อตอบสนองเขตสุขภาพ 
ที่รองรับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

๒๐    กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

๑.๑.๒:ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวน
นักศึกษาท่ีรายงานตัวเข้าศึกษา 

๒๕    กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

   1.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและ
ภารกิจหลักของสถาบันพระบรมราชชนก 

     

1.๒.๑ ระดับความส าเร็จของวิทยาลัยสังกดัสถาบัน 
พระบรมราชชนกในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ  

๒๐    กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

การประเมิน
คุณภาพ 

(ร้อยละ๑๐) 

๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   ที่มตี่อวิทยาลัย 

10    วิทยาลัย 

มิติภายใน 25     
การประเมิน

ประสิทธิภาพ(ร้อย
ละ ๑๕) 

3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ
หน่วยงาน 

๕    กลุ่มนโยบายฯ 
 และกลุม่อ านวยการ 

4. ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงระดับแผนงาน/
โครงการ 

๕    กลุ่มอ านวยการ 

5 .ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัดของหน่วยงานสู่
ระดับบุคคลและน าผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิไปใช้ในการขึ้น
เงินเดือน 

๕    กลุ่มนโยบาย 
และยุทธศาสตร ์

การพัฒนาองค์การ 
(ร้อยละ๑๐) 

๖. ระดับความส าเร็จในการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คู่มือ 

4    กลุ่มนโยบาย 
และยุทธศาสตร ์

 ๗ .ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 

3    กลุ่มอ านวยการ 

8. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการเป็นหน่วยงานคณุธรรม 3    แก้วกัลยาสิกขาลัย 
รวม 100     
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๑ 
 

มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.1 : ระดับความส าเร็จของหลักสูตรฯที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกพัฒนา 
                      เพ่ือตอบสนองเขตสุขภาพท่ีรองรับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก : 20    
ค าอธิบาย:  
 ระบบบริการสุขภาพ(Service plan) หมายถึง ระบบบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพ ทั้ง
ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่เป็นแบบ
ผสมผสาน หรือเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง โดยในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพ ก าหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพสถาน
บริการทุกระดับเพ่ือรองรับระบบบริการสุขภาพ ๑๘ สาขา   

 หลักสูตร หมายถึง เนื้อหา กระบวนการการฝึกอบรมบุคลากรเขตสุขภาพให้สามารถปฏิบัติงานรองรับ
ระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพ โดยมีระยะเวลาของหลักสูตรตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป โดยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
มาใหม่ หรือน าหลักสูตรเดิมมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข  

เกณฑ์การให้คะแนน: 
      ก ำหนดระดับความส าเร็จของหลกัสตูรท่ีวิทยำลยัในสงักดัสถำบนัพระบรมรำชชนกพฒันำขึน้ 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน  ดงันี ้

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ 5 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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๒ 

 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯและประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

๒ ก าหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ ๑๘ สาขา  
หรือตามนโยบายของ กสธ. 

๓ พัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ ๑๘ สาขา หรือตามนโยบายของ กสธ. 
๔ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้บริหารเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
๕ จัดท า และด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ ๑๘ สาขา  

หรือตามนโยบายของ กสธ. อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 
แนวทางการประเมินผล  
 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
การให้
คะแนน 

๑ มีการประชุมคณะกรรมการ 
- พิจารณาหาผู้รับผิดชอบหลักและร่วมฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ๑๘ สาขา 
- ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฯ 
- แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
ของเขตสุขภาพ ๑๘ สาขา 

๑ 

๒ ก าหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร 
ที่รองรับระบบบริการสุขภาพ๑๘ สาขา  
หรือตามนโยบายของ กสธ. 

- แนวทางการด าเนินงาน 
- ก าหนดแผนด าเนินงาน 

๑ 

๓ พัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ  
๑๘ สาขา หรือตามนโยบายของ กสธ. 

- เอกสารการพัฒนาหลักสูตร  ๑ 

๔ หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากนักบริหารเขต
สุขภาพ(CHRO) หรือเป็นหลักสูตรที่ขอรับรอง
หน่วยคะแนนของสภาวิชาชีพ  หรือเป็นหลักสูตร
ทีผ่่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ  

- เอกสารหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของ
เขตสุขภาพ 
- แผนการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ
ระดับเขตสุขภาพ 

๑ 

๕ จัดท าและด าเนินการจัดอบรมในหลักสูตรที่
รองรับระบบบริการสุขภาพ ๑๘ สาขา  
หรือตามนโยบายของ กสธ. 

-ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรเขต
สุขภาพ อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

๑ 
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๓ 

 

 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๙ 
หลักสูตรฯที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกพัฒนาเพื่อตอบสนองเขตสุขภาพที่
รองรับระบบบริการสุขภาพ(Service plan) 

ระดบั - - - 

 
วิธีการเก็บข้อมูล  : เอกสารในการด าเนินการ 5 ขั้นตอน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางกัลยา  เนติประวัติ   โทรศัพท์:  ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๕   
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวจุฑารัตน์  เพ็ญเขตต์วิทย์ โทรศัพท์:  ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๔   
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๔ 

 

มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒ : ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก :  ร้อยละ 25 
ค าอธิบาย :  

 หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรควรมีเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตไว้อย่างชัดแจ้ง ตัวบ่งชี้นี้เป็น
ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันพระบรมราชชนกมีศักยภาพในผลิตบุคลากรสาธารณสุขทุกหลักสูตรบรรลุตาม
เป้าหมาย และส่งเสริมให้หน่วยงานบริการสุขภาพมีก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนตามท่ีก าหนดไว้ 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้ารับการศึกษา หมายถึง จ านวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้ารับการศึกษาของชั้นปีนั้นๆ 
สูตรการค านวณ 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้ารับการศึกษาของชั้นปีนั้นๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน: ก าหนดเป็นระดับคะแนนตามรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

  โดยก าหนดให้ร้อยละ ๙6 คิดเป็น ๕ คะแนน จากผลการด าเนินงาน 
ระดับคะแนน ผลการด าเนินงาน(ร้อยละ) 

1 < ๙๐ 
2 ๙๐.๐๐-๙1.๙๙ 
3 ๙๒.๐๐-๙๓.๙๙ 
4 ๙๔.๐๐-๙๕.๙๙ 
5 >=96  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับจ านวนนักศึกษาที่รายงาน
ตัวเข้ารับการศึกษา 

ร้อยละ ๙๘.๒๙ ๙๘.๒๙ ๙๙.๕๑ 

 

X   100 
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๕ 

 

การประเมินรอบ 12 เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตลาคม 2559  – 30 กันยายน 2560) 
 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
 < 90 ๙๐.๐๐- 

๙1.๙๙ 
๙๒.๐๐-
๙๓.๙๙ 

๙๔.๐๐-
๙๕.๙๙ 

>=96  

 
แหล่งข้อมูล : วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
นางเบญจพร ทิพยผลาผลกุล 0 2590 1821 
นางมยุรี ศรีอุดร 0 2590 1821 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดของวิทยาลัย : ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของวิทยาลัย : (กรุณาระบุชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด)  โทรศัพท์....................................... 
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๖ 
 

มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.2.1 :ระดับความส าเร็จของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในการสนับสนุนการพัฒนา 
    บุคลากรเขตสุขภาพ  
หน่วยวัด: ระดับความส าเร็จ   
น  าหนัก :   20 
ค าอธิบาย  

บุคลากร หมายถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ
สถานบริการเป็นสายวิชาชีพทั้ง12สาขาท่ีก าหนดไว้รองรับนโยบายการพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan )  
 เขตสุขภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานด้านสาธารณสุขในภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 13 เขตตรวจ
ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งแต่ละเขตครอบคลุม 4-8 จังหวัดในแต่ละจังหวัดประกอบด้วยหน่วยบริการ
ระดับจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 มีประชากรประมาณ 3 -6 ล้านคน เพ่ือให้มีขนาดที่ เหมาะสมในการจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการพัฒนาระบบส่งต่อและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นโดยมีการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ  
เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น  
 ระดับความส าเร็จของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพ หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีการด าเนินการที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพ ใน5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยก าหนดผู้รับผิดชอบใน คก.บริหารการพัฒนาบุคลากรระดับเขต(HRDเขต)ชัดเจน 

2. วิทยาลัยมีการสนับสนุนเขตสุขภาพในด้านต่างๆเช่น ข้อมูลการศึกษาวิจั ย หรือวิชาการด้านสุขภาพ 
หรือ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ เป็นต้น  ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) และปัญหาบริการสุขภาพของพ้ืนที่   
 3.มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาบุคลาบุคลากรระดับเขต  
 4. มีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ  
 5. มีส่วนร่วม สรุป วิเคราะห์ รายงานผล การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับคะแนนตามรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
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๗ 

 

 
ระดับ

คะแนน 
ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ 5 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

แนวทางการประเมิน 
ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง การให้

คะแนน 
1 วิทยาลัยก าหนดผู้รับผิดชอบใน คณะกรรมการบริหาร

การพัฒนาบุคลากรระดับเขต (HRDเขต) ชัดเจน 
เอกสารค าสั่งคณะกรรมการ 
 

1 
 

2 วิทยาลัยมีการสนับสนุนเขตสุขภาพในด้านต่างๆเช่น 
ข้อมูลการศึกษาวิจัยหรือวิชาการด้านสุขภาพหรือ 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพเป็นต้นที่
สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) และปัญหาบริการสุขภาพของพ้ืนที่ 

เอกสารหลักสูตร/โครงการ  
หรือเอกสารงานวิจัยหรือ
เอกสารวิชาการด้านสุขภาพ 
หรือ อื่นๆ  

๑ 

3 มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรระดับเขต -หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
หรือเป็นหน่วยจัดอบรม 
หรือสนับสนุนสถานที่อบรม 
และอ่ืนๆ 

๑ 

4 ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ ติดตามการพัฒนาบุคลากรเขต/
จังหวัด 

1 

5 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ของวิทยาลัยที่สนอง 
ต่อเขตบริการ  

มีรายงานผลการสนับสนุนเขต
สุขภาพ 

1 
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๘ 

 

 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2557 2558 2559 

วิทยาลัยสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก 
ในการสนับสนุนการ 
พัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ 

ระดับความส าเร็จ    

 
แหล่งข้อมูล   : วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทุกแห่ง 
วิธีการเก็บข้อมูล  : เอกสารอ้างอิง ในการด าเนินการ 5 ขั้นตอน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาบุคลากร นางศรีนวล   ศิริคะรินทร์   โทร.0 2590 1815 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก     
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๙ 
 

 
มิติภายนอก 
การประเมินคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัย 
หน่วยวัด: ร้อยละ 
น้ าหนัก: ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :   

 ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวิทยาลัย ทั้งที่
เป็นประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานที่มารับบริการจากวิทยาลัยและ/หรือที่วิทยาลัย
ได้ไปติดต่อประสานความร่วมมือ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของวิทยาลัยใน
ภาพรวม โดยวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจเอง โดยให้คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามหลักสถิติ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๆ 5 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 
   2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   3) ความพึงพอใจด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
   4) ความพึงพอใจด้านบริการ 

     5) ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<70 70-74.99 75-79.99 80-84.99 >=85 

 
สูตรการค านวณ 
         ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ × 100 
                                                   5  
           ตัวอย่างเช่น  ได้ระดับความพึงพอใจ  เท่ากับ  4.55 
  การค านวณ                4.55 x 100  =  91 
          5 
หมายความว่ามีร้อยละของระดับความพึงพอใจ  เท่ากับ  ร้อยละ  5 
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๑๐ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕59 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ที่มีต่อวิทยาลัย 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 เอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดของวิทยาลัย : ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของวิทยาลัย : (กรุณาระบุชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด)  โทรศัพท์....................................... 
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๑๑ 
 

มิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน  
หน่วยวัด   :  ร้อยละ  
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย  :  
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง การที่วิทยาลัยสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมทุกหมวดงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่วิทยาลัยได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (ยกเว้นงบก่อสร้าง) ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
ของวิทยาลัยโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายที่กลุ่มคลังและพัสดุยืนยันอย่างเป็นทางการ  
 
 
สูตรการค านวณ : ในรอบ 6 เดือนแรก 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีห่น่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตลุาคม ๒๕๕9 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕60X ๑๐๐ 
        วงเงินงบประมาณรายจา่ยที่วิทยาลัยได้รบัตั้งแตเ่ดือนตลุาคม ๒๕๕9 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕60 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะน ายอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง
แล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
44 46 48 50 52 
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๑๒ 

 

การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
สูตรการค านวณ : 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีห่น่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตลุาคม ๒๕๕9 ถึงสิ้นเดือนกันยายน  ๒๕60X ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณรายจา่ยที่หนว่ยงานได้รับตัง้แต่เดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕60   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของวิทยาลัย
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่วิทยาลัยได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน กันยายน 2560 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะน ายอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง
แล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
88 90 92 94 96 

   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน 

ร้อยละ - - - 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มอ านวยการ 
ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

1. นางแสงโฉม ถนอมสิงห์ 0 2590 1806 
2. นางสาวผกาวรรณ จันทร์เพ่ิม 0 2590 2015 
  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดของวิทยาลัย : ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของวิทยาลัย : (กรุณาระบุชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด)  โทรศัพท์....................................... 
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๑๓ 

 

 
มิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงระดับแผนงาน/โครงการของวิทยาลัย 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย :   
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนและ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาลัย 
   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการการด าเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาลัย 
  โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของวิทยาลัย  
  ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง หมายถึง วิทยาลัยสามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานได้แล้วเสร็จครบถ้วน 
  ให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของวิทยาลัย  อย่างน้อย 1 โครงการ มาด าเนินการบริหารความเสี่ยง   ตามแนวทางในคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 สูตรการค านวณ :  
 ร้อยละของปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหลังด าเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยง  =      (A/B) x 100 
  

 หมายเหตุ : A = จ านวนปัจจัยเสี่ยงหลังด าเนินการมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีลดลง 
       B = จ านวนปัจจัยเสี่ยงท่ีน ามาจัดท ามาตรการบริหารความเสี่ยงท้ังหมด 
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๑๔ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Hybrid) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

แนวทางการประเมินผล 
แนวทางการประเมินผล  

 แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ดังนี้ 
 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์
คะแนน 

แนวทางการประเมิน 

1 - วิทยาลัยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติ
การปี ๒๕๖๐ ชองวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัย ตามเกณฑ์ท่ีระบุในคู่มือมา
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
อย่างน้อย 1 โครงการ 
- ระบุปัจจัยเสี่ยงจากขั้นตอนหลักของโครงการ ตั้งแต่
เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ ตามแนวทาง COSO  
- ประเมินความเสี่ยงโดยให้คะแนนระดับโอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์ (Likelihood : L) คูณระดับความรุนแรง

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
 

เอกสารการคัดเลือกโครงการ/กจิกรรม 
ตามแบบฟอร์มMOPH-ERM 001 
เอกสารการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการที่คัดเลือก  
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 002 
- เอกสารที่แสดงการระบุความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยง 
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 004-
1และ 004-2 
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๑๕ 

 

ของผลกระทบ (Impact : I) 
- น าปัจจัยเสี่ยงมาจัดล าดับความส าคัญจากคะแนนมาก
สุดไปน้อยสุด 

 
0.25 

- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 007 

2 - น าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนน ≥15 คะแนน มา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้อ านวยการ
วิทยาลัยลงนาม  
- ส่งแผนบริหารความเสี่ยงมายังกลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านโปรแกรม 
KRS ของ สบช. (ภายในวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ 2560) 
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 001 – 011  

๑ 
 

๑ 

- แผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ผู้บริหารลงนาม 

- หนังสือน าส่ง 
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM  
008-011 

3 - ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย  
 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
รอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 2560) 
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 012-013 

๑ 
 
 

๑ 

- รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
รอบ 6 เดือน 
- หนังสือน าส่ง 
ตามแบบฟอร์ม  
MOPH-ERM 012-013 

 

- รายละเอียดตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 001 – 01๒  
- ทางโปรแกรม KRS ของ สบช.ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการประเมิน รอบ ๑๒ เดือน 

การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2560) 

 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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๑๖ 
 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์
คะแนน 

แนวทางการประเมิน 

1 - วิทยาลัยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
ปี ๒๕๖๐ ชองวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย ตามเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 โครงการ 
- ระบุปัจจัยเสี่ยงจากขั้นตอนหลักของโครงการ ตั้งแต่
เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ ตามแนวทาง COSO  
- ประเมินความเสี่ยงโดยให้คะแนนระดับโอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์ (Likelihood : L) คูณระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact : I) 
- น าปัจจัยเสี่ยงมาจัดล าดับความส าคัญจากคะแนนมาก
สุดไปน้อยสุด 

0.25 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
 
 

0.25 

เอกสารการคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม 
 MOPH-ERM 001 
- เอกสารการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการที่คัดเลือก  
ตามแบบฟอร์ม  
MOPH-ERM 002 
- เอกสารที่แสดงการระบุความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยง 
ตามแบบฟอร์ม  
MOPH-ERM 004-1และ 004-2 
- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 007 

2 - น าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนน ≥15 คะแนน มาจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยลงนาม  
- ส่งแผนบริหารความเสี่ยงมายังกลุ่มนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านโปรแกรม 
KRS ของ สบช. (ภายในวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  2560) 
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 001 – 011  

๐.๕ 
 
 

๐.๕ 

- แผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ผู้บริหารลงนาม 

ตามแบบฟอร์ม 
MOPH-ERM 0010 และ 011 
- หนังสือน าส่ง 

3 - ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการบริหารความเสี่ยง รอบ 
6 เดือน (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 2560) 
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 012 

๐.๕ 
 
 

๐.๕ 

- รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
รอบ 6 เดือน 
- หนังสือน าส่ง 
ตามแบบฟอร์ม 
 MOPH-ERM 012-013 
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๑๗ 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์
คะแนน 

แนวทางการประเมิน 

4 - รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยลงนามและส่งมายังกลุ่ม
นโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2560)  
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 012 และ 013 

1 - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานที่ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ลงนาม 
- หนังสือน าส่ง 
ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 
012 และ 013 

5 - ร้อยละของปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหลังด าเนินการตาม
มาตรการบริหารความเสี่ยง 
    (Likelihood : L x Impact : I < 15)    
 

ร้อยละ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 90 1๐๐ 
คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1 

 

๑ - เอกสารที่แสดงว่าปัจจัยเสี่ยงที่
ลดลงหลังด าเนินการตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยง 
ตามแบบฟอร์ม  
MOPH-ERM 012 

 
เงื่อนไข : - รายละเอียดตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   - พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MOPH-ERM 001 – 013  
     ทางโปรแกรม KRS ของ สบช.ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง
ระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 

ระดับ - - - 

  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ       หมายเลขโทรศัพท์ 
1. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ๐ ๒๕๙๐  ๑8๑๒ 
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๑๘ 

 

 
มิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและน าผลการประเมิน    
                ผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย:  
 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงาน สู่ระดับบุคคล หมายถึง การ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) และเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล โดยมีวิธีการ/ กระบวนการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่ระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ และน าตัวชี้วัดและผลการประเมินของบุคลากร
รายบุคคลไปใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน/ ค่าจ้าง รอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง 
 

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

ระดับ
คะแนน 

 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      
 

รายละเอียดการด าเนินงาน  
 

 ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ หน่วยงานจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

๒ -  มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
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๑๙ 
 

 ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

- การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล ต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความเป็นไปได้จริง 

๓ มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ เพ่ือเป็นการผูกมัด (Commitment)  
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด และมีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามข้อตกลง             
ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (KPI Template) เป็นรายบุคคล  

๔ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม ก ากับ ให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  

๕ หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล ในรอบ ๖ เดือนแรก และรอบ ๖ เดือนหลัง และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง  

 

 แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ดังนี้ 
 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
การให้
คะแนน 

๑ หน่วยงานจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy 
Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด
ตั วชี้ วัด  และเป้ าหมายจากองค์การสู่ ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคลเพ่ือผลักดันให้ เกิด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
หน่วยงานที่ตั้งไว้ 

- แผนที่ยุทธศาสตร์/แผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่ามี
การจัดท า 

- เอกสาร/หลักฐานการถ่ายระดับ
จากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 

0.5 
 

0.5 

๒ - มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการใน
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่

- มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ ถึ งก ระบ วน ก า ร
ถ่ายทอดตัวขี้วัดและเป้าหมายจาก

1 
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๒๐ 
 

ระดับหน่วยงานและบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้  ความเข้ า ใจและมี ส่ วนร่ วม ในการ
ด าเนินการตามระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

- การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับ
บุคคล ต้องมีการเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความ
เป็นไปได้จริง 

องค์กรทั่วทั้งองค์การ เช่น รายงาน
การประชุม 

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และมี
ความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
1 

๓ มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุก
ระดับ เพ่ือเป็นการผูกมัด (Commitment) ต่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด และมีความ
รับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามข้อตกลง ซึ่งต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึง
เกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถ วัดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม (KPI Template) เป็น
รายบุคคล 

มีเอกสารตามแบบฟอร์มที่ ๑ - 3  
ตามภาคผนวก รอบ 6 เดือนแรก 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 
31 มีนาคม 2560) 

2 
 
 
 

 

การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2560) 

 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
การให้
คะแนน 

๑ หน่วยงานจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล  เพ่ือผลักดันให้เกิด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
หน่วยงานที่ตั้งไว้ 

- แผนที่ยุทธศาสตร์/แผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่ามี
การจัดท า 

- เอกสาร/หลักฐานการถ่ายระดับ
จากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 

0.5 
 
 

0.5 
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๒๑ 
 

๒ - มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการใน
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การ
สู่ระดับหน่วยงานและบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

- การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับ
บุคคล ต้องมีการเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

และมีความเป็นไปได้จริง 

- มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดตัวขี้วัดและเป้าหมายจาก
องค์กรทั่วทั้งองค์การ เช่น รายงาน
การประชุม 

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และมี
ความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

0.5 
 
 
 

0.5 

๓ มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุก
ระดับ เพ่ือเป็นการผูกมัด (Commitment)  
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด และมี
ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามข้อตกลง ซึ่งต้อง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (KPI 
Template) เป็นรายบุคคล 

  มีเอกสารตามแบบฟอร์มที่ 
 ๑ – 3 ตามภาคผนวกรอบ 
 6 เดือนแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 

1 
 
 
 

๔ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
และเป้าหมายในแต่ละระดับเพ่ือติดตาม ก ากับ  
ให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

มีเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และประเมินผลส าเร็จ
ของตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละ
ระดับ เช่น รายงานการประชุม
หน่วยงานประจ าเดือนฯ 

1 

๕ หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล ในรอบ ๖ เดือนแรก และรอบ  
๖ เดือนหลังและน าผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 

หน่วยงานต้องมีเอกสารยืนยันว่าได้
น าผลการประเมินมาใช้ประกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าจ้าง ทั้ง ๒ รอบ 

1 
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๒๒ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 

ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและน าผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน 

ระดับ 5 5 5 

  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 
ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ  
1. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ๐ ๒๕๙๐  ๑8๑๒ 
2. นางสุดา  พงษ์สว่าง ๐ ๒๕๙๐  ๑๘๒ 

3. นายนนทนันท์  ไชยประโคน ๐ ๒๕๙๐  ๑8๑๒ 
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๒๓ 

 

 
มิติภายใน 
การพัฒนาองค์การ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างน้อย 2 คู่มือ 
หน่วยวัด: ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก:  ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย:  
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง เอกสารแต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและใช้เป็นเครื่องมือส าหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน มี
รายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติหนังสือเวียน มติต่าง ๆ เอกสาร ที่
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องจัดท าเป็นรูปเล่ม และสามารถปรับปรุงให้
สอดคล้องกับระเบียบวิธีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าคู่ มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรใช้ปฏิบัติงานจ านวน 1 คู่มือ โดยน าพันธกิจหน้าที่ตาม
กฎหมาย/ภารกิจหลัก และกฎหมายที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาวิเคราะห์ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ยังคงก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับในค ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขต่อ และก าหนดให้หน่วยงานต้องท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) อย่างน้อย 2 คู่มือตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดในภาคผนวก  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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๒๔ 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
โดยที่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 หน่วยงานน าพันธกิจหน้าที่ตามกฎหมาย/ภารกิจหลัก ที่จัดตั้งมาวิเคราะห์ รวมถึงกฎหมายที่หน่วยงาน
ต้องปฏิบัติตาม (1 คะแนน) 

2 ให้หน่วยงานคัดเลือกคู่มือจากขั้นตอนที่ 1 อย่างน้อย   2 คู่มือ 
- 1 คู่มือ (0.50 คะแนน) 

- 2 คู่มือขึ้นไป (0.50 คะแนน) 

3 หน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน(Work manual) ตามรายงานที่คัดเลือกจากข้ันตอนที่  2  
- ตามองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ที่ถูกต้อง (0.50 คะแนน)   
0.10 คะแนน 0.20 คะแนน 0.30 คะแนน 0.40 คะแนน 0.50 คะแนน 
2 องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ 

 
- ส่งคู่มือให้ สบช ทางโปรแกรม KRS ภายในวันที่ 31 มีนาคม   (0.50 คะแนน) 
 

ส่งหลังวันที่ 31 มีนาคม 2560 ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 
- 0.5 + 0.5  

4 - หน่วยงานสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ (0.50 คะแนน) 
- ประเมินผลการน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้พร้อมข้อเสนอแนะ (0.50 คะแนน) 

5 จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ด าเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ มากกว่า หรือเท่ากับ 2 คู่มือ (1 คะแนน) 

เงื่อนไข : หน่วยงานสามารถน าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มาปรับปรุง แก้ไข ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกได้ 

แนวทางการประเมินผล : 
ประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –  31 มีนาคม 2560) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 2 - ขั้นตอน 3 
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๒๕ 

 

 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
การให้
คะแนน 

1 หน่วยงานน าพันธกิจหน้าที่ตามกฎหมาย/ภารกิจหลัก ที่
จัดตั้งมาวิเคราะห์ รวมถึงกฎหมายที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ
ตาม  (1 คะแนน) 

เอกสารหลักฐานการทบทวน
ระบบงาน เช่น สรุปรายงาน
การประชุม , เอกสารทบทวน 

1 

2 ให้หน่วยงานคัดเลือกคู่มือการปฏบัติงานจากข้ันตอนที่ 1  
อย่างน้อย  2 คู่มือ 
- 1 คู่มือ (1 คะแนน) 
- 2 คู่มือ (1 คะแนน) 

เอกสารที่แสดงการคัดเลือก
คู่มือปฏบัติงาน ปรับปรุงคู่มือ 

2 

3 หน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน(Work manual)  
ตามรายงานที่คัดเลือกจากขั้นตอนที่  2  
- ตามองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) 
ที่ถูกต้อง  (0.50 คะแนน) 

0.60 
คะแนน 

0.70 
คะแนน 

0.80
คะแนน 

0.90 
คะแนน 

1  
คะแนน 

2 องค ์
ประกอบ 

4 องค ์
ประกอบ 

6 องค ์
ประกอบ 

8 องค ์
ประกอบ 

10 องค ์
ประกอบ 

- ส่งคู่มือใหส้สบช. สบช ทางโปรแกรม KRS ของ สบช. 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม   (0.50 คะแนน 

ส่งหลังวันท่ี  
31 มีนาคม 2560 

ส่งภายในวันท่ี  
31 มีนาคม 2560 

- 1 + 1 
 

- คู่มือการปฏิบัติงาน (work 
manual) ที่ถูกต้องตาม
องค์ประกอบในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน  
- เอกสาร หลักฐานที่แสดงว่า
หน่วยงานส่งคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่งคู่มือให้ สบช. สบช  
ทางโปรแกรม KRS  
ภายในวันที่ 31 มีนาคม   

2 

 
การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2560) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 5 
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๒๖ 
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
การให้
คะแนน 

1 หน่วยงานน าพันธกิจหน้าที่ตามกฎหมาย/ภารกิจหลัก ที่
จัดตั้งมาวิเคราะห์ รวมถึงกฎหมายที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ
ตาม  (1 คะแนน) 

เอกสารหลักฐานการทบทวน
ระบบงาน เช่น สรุปรายงาน
การประชุม , เอกสารทบทวน 

1 

2 ให้หน่วยงานคัดเลือกคู่มือการปฏิบัติงานจากข้ันตอนที่ 1 
อย่างน้อย  2 คู่มือ 
- 1 คู่มือ (0.50 คะแนน) 
- 2 คูข่ึ้นไป (0.50 คะแนน) 

เอกสารที่แสดงการคัดเลือก
คู่มือ ปรับปรุงคู่มือ 

1 

3 หน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน(Work manual)  
ตามรายงานที่คัดเลือกจากขั้นตอนที่  2  
- ตามองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) 
ที่ถูกต้อง   (0.50 คะแนน) 

0.10 
คะแนน 

0.20  
คะแนน 

0.30 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.50 
คะแนน 

2 องค ์
ประกอบ 

4 องค ์
ประกอบ 

6 องค ์
ประกอบ 

8 องค ์
ประกอบ 

10 องค ์
ประกอบ 

 
ส่งหลังวันท่ี  

31 มีนาคม  2560 
ส่งภายในวันท่ี  

31 มีนาคม 2560 
- 0.5 + 0.5 

 

- คู่มือการปฏิบัติงาน (work 
manual) ที่ถูกต้องตาม
องค์ประกอบในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน  
- เอกสาร หลักฐานที่แสดงว่า
หน่วยงานส่งคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ส่งคู่มือให้สสบช. ทาง
โปรแกรม KRS ภายในวันที่ 
 31 มีนาคม 

1 

4 - หน่วยงานสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและน า
คู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ (0.50 คะแนน) 
- ประเมินผลการน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้พร้อม
ข้อเสนอแนะ   (0.50 คะแนน) 

- หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามี
การสื่อสารและการน าคู่มือไปใช้ 
เช่นการประชาสัมพันธ์ รายงาน
การประชุมของหน่วยงานให้ถือ
ปฏิบัติ ฯลฯ 
- หลักฐานที่แสดงว่ามีการ
ประเมินผลการน าคู่มือการ
ปฏิบัติงานไปใช้  

1 

5 จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) 
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ที่ด าเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์  
มากกว่า หรือเท่ากับ 2 คู่มือ  (1 คะแนน) 

- จ านวนคู่มือที่ส่งให้ สบช.
ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์  

1 
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๒๗ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ระดับ - - N/A 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาบุคลากร และกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ       หมายเลขโทรศัพท์ 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร ๐ ๒๕๙๐  ๑817 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ๐ ๒๕๙๐  ๑๘30 
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๒๘ 

 

 
มิติภายใน 
การพัฒนาองค์การ 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของวิทยาลัย 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราช
ชนก จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
ของวิทยาลัย เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IntegrityandTransparencyAssessment:ITA)รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของวิทยาลัย และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของวิทยาลัย 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง)ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(ElectronicMarket:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของวิทยาลัย เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) 
หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนด(กรณีวิทยาลัยโอน
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุนจะต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ อย่างเคร่งครัด) 
 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใด 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market  



        
 

                                                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
    ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
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e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนหนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของวิทยาลัย เฉพาะ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินก่อสร้าง) 
 หน่วยงาน หมายถึง วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก 
เหตุผล :  

1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสประสิทธิภาพ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ลด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. เพื่อสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ วิทยาลัยด าเนินการ 
(1) ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕
60และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖(กรณีหน่วยงานได้ก าหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบ
ลงทุน) 
(2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

๒ วิทยาลัยด าเนินการ 
(1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 11
พฤศจิกายน ๒๕๕9 เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (หนังสืออนุมัติแผนพร้อมการ
ขออนุญาต จะต้องระบุวันที่ 11พฤศจิกายน ๒๕๕9) 
(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่องการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ตุลาคม ๒๕๕9 เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(หนังสืออนุมัติแผนพร้อมการขออนุญาต จะต้องระบุวันที่ 28ตุลาคม ๒๕๕9  

๓ วิทยาลัยด าเนินการ 
 (1) น าส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ตามขั้นตอนที่ 2 (1)ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
- ให้น าส าเนาหนังสือตามข้อ (1)และส าเนา Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ส่งให้สถาบัน 
พระบรมราชชนภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559และส่งรายงานเป็นเอกสารภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 

 (3)วิทยาลัย (วพบ. และ วสส.)จัดส่งเฉพาะส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ตามข้ันตอนที่ 2 (2) ส่ง  
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
 (3.1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
แล้วแต่กรณีภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559***(เฉพาะแผนฯ)และ 

 (3.2) ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ 2 (2) ที่ kwansawang@gmail.com ภายใน 
 8 พฤศจิกายน 2559 

 (6) วิทยาลัย (วพบ. และ วสส.)รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (6.3) ส าหรับวพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 
 (6.4) ส าหรับวพบ. และ วสส.ส่งส าเนาหนังสือท่ีส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ตามข้อ (6.3) ส่งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
kwansawang@gmail.com ภายในวันที่ 5มกราคม 2560 

 ไตรมาสที่ 2รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31มีนาคม 2560) 
 (7) วิทยาลัย (วพบ. และ วสส.)รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 

(7.1)  เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 

ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2560 

(7.2)ส าเนาหนังสือตามข้อ (7.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ kwansawang@gmail.com  
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 (7.3) ส าหรับวพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 6 เมษายน 2560 
(7.4) ส าหรับวพบ. และ วสส.ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ตามข้อ (7.3) ส่งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
kwansawang@gmail.com ภายในวันที่ 6เมษายน 2560 

 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 (8) หน่วยงานด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕60 ดังนี้ 
(8.1) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560)  
เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร่ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60 
(8.2)ส าเนาหนังสือตามข้อ (8.1) และส าเนาหลักฐานPrintScreenส่งให้สถาบันพระบรมราชชนก 
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๓๒ 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ kwansawang@gmail.comภายในวันที่ 3 เมษายน ๒๕60 
และส่งรายงานเป็นเอกสารภายในวันที่ 6 เมษายน 2560 

๔ ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560) 
 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) 
 (2) วิทยาลัย (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 

(2.3)ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560  
(2.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส.ส่งส าเนาหนังสือท่ีส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและแต่กรณี ตามข้อ (2.3) ส่งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
kwansawang@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 

 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 (3) หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

๒๕60 และ 
(3.1)ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร่ภายในวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕60 
(3.2)ส าเนาหนังสือตามข้อ (2.1) และส าเนาหลักฐานPrintScreen ส่งให้สถาบันพระบรมราชชนก 
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ kwansawang@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน ๒๕60  
และส่งรายงานเป็นเอกสารภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 

๕ วิทยาลัยด าเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และวิเคราะห์ผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ (ถ้ามี) ตามแบบการวิเคราะห์ผลฯ ที่ก าหนด 
(1.1)เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 และ/หรือผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินก่อสร้าง)  
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  
(ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตน าผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่ภายในวันที่ 9ตุลาคม ๒๕60 

mailto:kwansawang@gmail.com
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๓๓ 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
(1.2)ส่งผลการวิเคราะห์ฯ ส่งให้สถาบันพระบรมราชชนกในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
kwansawang@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน ๒๕60เพ่ือวิเคราะห์ตามกระบวนการของ ITA  
(1.3) สถาบันพระบรมราชชนกจะน าผลการวิเคราะห์ฯขึ้นเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก 

แนวทางการประเมินผล 
การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

๑ (1)หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 และแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2560 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ 
(2) หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ของหน่วยงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ ๑ 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

๑) แผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕60  
ระบุวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕9  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้ 
บริหารอนุมัติแผนฯ ที่มีการขอ
อนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระบุวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕9  

2 

 (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบ

๑)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
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๓๔ 

 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ 
(ถ้ามี)  

เฉพาะ 
งบลงทุนฯ ระบุวันที่ 15ตุลาคม 
๒๕๕9  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหาร
อนุมัติ 
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตน า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระบุวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9 

3 (1) หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหาร
อนุมัตแิผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานระบุวันที่ 
 11 พฤศจิกายน ๒๕๕9  
2) หลักฐานการ Print Screen 
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานระบุวันที่ 
14 พฤศจิกายน ๒๕๕9 
3) หนังสือรายงานเป็นเอกสาร 
ระบุวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

2 

 (2) สถาบันพระบรมราชชนก รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 และเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 บนเว็บไซต์ 

หลักฐานการ Print Screen  
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ 
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๓๕ 

 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

ของสถาบันพระบรมราชชนก  ระบุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
 

 (3) และ (4) หน่วยงานจัดส่งส าเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะ 
งบลงทุน 

ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
เฉพาะงบลงทุนระบุวันที่ 28 ตุลาคม 
2559 การส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 (5) สถาบันพระบรมราชชนก รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบลงทุน ฯ
และเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
บนเว็บไซต์ของสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
เฉพาะ 
งบลงทุน ฯบนเว็บไซต์ของสถาบัน
พระบรมราชชนก ระบุวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 
 

 

 (6)หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ 
(งบลงทุน)ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบรายงานผลตาม 
แผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน า
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบ
ลงทุน)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ระบุวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
2) Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ระบุวันที่ 30 ธันวาคม 
2559 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือที่
ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคแล้วแต่กรณี  ระบุวันที่ 5 

 



        
 

                                                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
    ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 
 

๓๖ 
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

มกราคม 2560 

 (7) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(สิ้นสุดวันที่ 31มีนาคม 2560) 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน า
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบ
ลงทุน)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 
2) Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ 
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือ 
ที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคแล้วแต่กรณีระบุวันที่ 6  
เมษายน 2560 

 

 (8) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหาร
รับทราบรายงานผลตามแผน 
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขอ
อนุญาตน ารายงานผลตาแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯข้ึนเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม 
 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่
ระบุวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60 
2) Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ ระบุวันที่ 31 มีนาคม 
2560 

 

 
 



        
 

                                                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
    ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 
 

๓๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 
การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560) 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

๑ (1)หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) 
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ 
(2) หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ ๑ 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

๑)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
ระบุวันที่ 11พฤศจิกายน ๒๕๕9  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕60 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบุวันที่ 11พฤศจิกายน 
๒๕๕9 

1 

 (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) 

๑)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะ 
งบลงทุนฯ ระบุวันที่ 15ตุลาคม ๒๕๕9  

 



        
 

                                                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
    ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 
 

๓๘ 

 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ (ถ้ามี)  

2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบลงทุนฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระบุวันที่ 28ตุลาคม ๒๕๕9 

3 (1) หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60ที่มีการ 
ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  
ระบุวันที่ 11พฤศจิกายน ๒๕๕9  
2) หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕9 
3) หนังสือรายงานเป็นเอกสาร 
ระบุวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

1 

 (2) สถาบันพระบรมราชชนก รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 และเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
เว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนก 

หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60บนเว็บไซต์
สถาบันพระบรมราชนก ระบุวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 
 

 

 (3) และ (4) หน่วยงานจัดส่งส าเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะ 
งบลงทุน 

ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
เฉพาะงบลงทุน ระบุวันที่ 28 ตุลาคม 
2559การส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 



        
 

                                                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
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๓๙ 
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

 (5) สถาบันพระบรมราชนก รวบรวม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะงบลงทุน 
ฯและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
บนเว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนก  

หลักฐานการ Print Screen เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
เฉพาะงบลงทุน ฯบนเว็บไซต์ของสถาบัน 
พระบรมราชชนก ระบุวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 

 

 (6)หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 
เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระบุวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่
ระบุวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือที่ส่ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
แล้วแตก่รณ ีระบุวันที่ 5 มกราคม 
2560 

 

 (7) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 
เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31มีนาคม 2560) 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่
ระบุวันที่ 31มีนาคม 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือ 
ที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 



        
 

                                                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
    ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 
 

๔๐ 
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

ภูมิภาคแล้วแต่กรณีระบุวันที่ 6 เมษายน 
2560 

 (8) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
(สิ้นสุดวันที่ 31มีนาคม 2560) 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯข้ึน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่
ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 

 

4 (1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 3รอบ 9 
เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30มิถุนายน 2560) 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่
ระบุวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือ 
ที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคแล้วแต่กรณี 
ระบุวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

1 

 (2) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 4รอบ 12 
เดือน (สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2560) 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  
(งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงาน 
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน)  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 15 กันยายน 2560 

 



        
 

                                                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
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๔๑ 
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่
ระบุวันที่ 15 กันยายน 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือ 
ที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคแล้วแต่กรณี 
ระบุวันที่ 15 กันยายน  2560 

 (3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560ไตรมาสที่ 2 รอบ 12 เดือน  
(สิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2560) 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯข้ึน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
ระบุวันที่ 15 กันยายน 2560 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่
ระบุวันที่ 15 กันยายน 2560 

 

5 (1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และวิเคราะห์ผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
เฉพาะงบลงทุนฯ 
 

1) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560และ  
ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุนฯ พร้อม 
ขออนุญาตน ารายงานผลฯขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ระบุวันที่ 15 กันยายน 2560 
2) พร้อม Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

1 
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๔๒ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วย
วัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. …. 

๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 

ระดบัความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 

ระดับ - - - 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มอ านวยการ 
 

ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
นางสาวขวัญอมร สว่างวงค์ 02 0590 1924 
นางสาวอัมพร จันทา 02 0590 1924 
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๔๓ 
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๔๔ 

 

มิติภายใน 
การพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ  
น้ าหนัก : ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบาย:  

 หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่มีการบริหารจัดการด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์  ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย  ตลอดจน
ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ าใจ  เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ และบุคคลอ่ืน 
ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามระดับความส าเร็จ ๕ ขั้นตอน 
  โดยมุ่งเน้น 
  ๑. นโยบายของผู้น าองค์กร 
  ๒. การประกาศอัตลักษณ์ 
  ๓. มีแผนและการด าเนินการตามแผน 
  ๔. มีการติดตามประเมินผล 
  ๕. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป  

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็น“หน่วยงานคุณธรรม”หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) มีผลการด าเนินการตามข้ันตอนการด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ดังนี้ 
 รอบ ๖ เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๐)ต้องมีผลการด าเนินการตามขั้นตอนถึงข้ันตอนที่ ๓  

รอบ ๖ เดือนหลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
ต้องมีผลการด าเนินการตามขั้นตอนครบ ๕ ขั้นตอน 
เกณฑ์การให้คะแนน   
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      
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๔๕ 

 

๕      

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ -ผู้น าของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายด าเนินการ“หน่วยงานคุณธรรม”และประชุมชี้แจงนโยบายให้
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ 

๒ -แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการ“หน่วยงานคุณธรรม” 

-คณะกรรมการหรือคณะท างานร่วมกันวางแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” 

-ก าหนดอัตลักษณ์และจัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

มีส่วนร่วมโดยใช้ ค่านิยมองค์กรMOPHเป็นแนวทางในการก าหนดอัตลักษณ์ 
- จัดท าโครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม  

๓ -ด าเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” 
๔ -ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”รอบ ๖ เดือน 
๕ -สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน 

สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน เป็นข้อมูลในการพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม 

ในปีต่อไป 
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๔๖ 
 

แนวทางการประเมินผล 
 การประเมินรอบ ๖ เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ - ขั้นตอนที่ ๒  - ขั้นตอนที่ ๓ 

การประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

๑ ผู้ น าขอ งห น่ วย งาน ป ระกาศ เป็ น
น โย บ าย ด า เนิ น ก าร “ห น่ ว ย งาน
คุณธรรม”และประชุมชี้แจงนโยบายให้
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ 

๑.นโยบายที่เป็นลายลักษณ์ 
อักษร 
๒.รายงานการประชุมชี้แจง 
และภาพถ่าย 

๑ 

๒ - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การด าเนินการ 

“ ห น่ ว ย ง า น คุ ณ ธ ร ร ม ” (๐ .๒ ๕ 
คะแนน) 

- คณ ะกรรมการหรือคณ ะท างาน
ร่วมกันวางแผนพัฒนา“หน่ วยงาน
คุณธรรม”(๐.๒๕ คะแนน) 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดอัต
ลักษณ์โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
มีส่ วนร่ วม  โดยใช้  ค่ านิ ยมองค์กร
MOPHเป็นแนวทางในการก าหนด 

อัตลักษณ์(๐.๒๕ คะแนน) 
-  จั ดท า โค รงก าร /กิ จ กรรม  โด ย
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม 
(๐.๒๕ คะแนน) 

- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินการหรือ
คณะท างานฯ 
-แผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาหนว่ยงานคุณธรรม/รายงาน
การประชุม 
-รายงานการประชุม/ประเด็น 
อัตลักษณ์ร่วม(คุณธรรมร่วม)  
ที่บุคลากรทุกคนร่วมก าหนด 
และยึดถือปฏิบัติ 
-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ร่วมที่ก าหนด เช่น 
การก าหนดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงาน       การชื่น
ชมยินดี  การให้รางวัล การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน เป็นต้น 

1 
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๔๗ 

 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงาน
คุณธรรม” 

เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตามแผนพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม เช่น  โครงการฯ  ภาพถ่าย
กิจกรรม รายงาน ฯลฯ 

1 

๔ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”
รอบ ๖ เดือน 

เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการตามแผนฯที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่
ก าหนด เช่น  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ  ผลการประเมินความสุขของ
บุคลากรในหน่วยงาน บทสัมภาษณ์ผู้มารับบริการ 
และบุคลากรในหน่วยงาน 

1 

๕ - สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ 
เดือน 

- วิเคราะห์ผลการด าเนินการเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา“หน่วยงาน
คุณธรรม”ในปีต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับสรุปผลบทวิเคราะห์
ผลการด าเนินการ ปัจจัยที่ท าให้ส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางใน
การด าเนินการต่อไป  
หรือรายงานการถอดบทเรียน หรือรายงานการ
วิจัย เอกสาร หลักฐานที่บ่งบอกถึงความต่อเนื่อง
ของกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ 
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ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอน ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ตอนที่ ๕ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระดับ - - - 



        
 

                                                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
    ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 
 

๔๘ 

 

เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

 
  

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล  หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 
 จากแบบฟอร์มการรายงานผล  

รอบ ๖ เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
รอบ ๖ เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อ านวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย   

              
ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1.นางสุกัญญา รอบจังหวัด 02 590 1816 

2.นางอรวรรณ จิตตวาณิช 02 590 1816 

  

 


