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สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดท าคู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
เพ่ือให้วิทยาลัยด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกับผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก ในการจัดท าค ารับรอง
และการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ในการนี้ สถาบันพระบรมราชชนก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง 
สามารถน ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ไปถ่ายทอดให้ผู้รับผิดชอบงานของวิทยาลัย เข้าใจกระบวนการ  
กลไก ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในค ารับรองฯ เพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ต่อไป 
 
 
 
 

                                                                         (นายแพทย์รุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร) 
                                                                         ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก  

                                                                        12 ตุลาคม 2560 
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หลักการและเหตุผล          ข 

วัตถุประสงค์           ค 

กรอบการประเมินผล          ง 
 

มิติภายนอก (น  าหนักร้อยละ 75) 
ประเมินประสิทธิผล  (ร้อยละ 65) 
 ตัวชี วัดที่ 1  ระดับความส าเร็จการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1 
 ตัวชี วัดที่ 2  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพรองรับ    
                         Service Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๑      4 
 ตัวชี วัดที่ 3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูล HROPS เพ่ือการบริหารงานบุคคล 7 
 ตัวชี วัดที่ 4  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปตีพิมพ์ 
                        เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์    10 
        ตัวชี วัดที่ 5  ระดับความส าเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 13 
ประเมินคุณภาพ  (ร้อยละ 10) 
 ตัวชี วัดที่ 2  ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้   

                         ในการพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 

มิติภายใน (น  าหนักร้อยละ 25) 
ประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 13) 
 ตัวชี วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน    21 

 ตัวชี วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล   

                        และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการข้ึนเงินเดือน     23 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 12) 
 ตัวชี วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 28 

 ตัวชี วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม    43 

ภาคผนวก 

แบบฟอร์มตัวชี วัดที่ 2 
แบบฟอร์มตัวชี วัดที่ 4 
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หลักการและที่มา  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า 

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่ งที่จ า เป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

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

 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การ
ลงสู่ระดับหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ทุกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นส านัก/กอง ที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมาย 
และส านัก/กอง ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเองและระดับบุคคล โดยมีวิธีการ/
กระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล 
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลครอบคลุมถึง 
 ๑. การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์การและการแสดงให้เห็นถึงระบบ
ในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดัน 
ให้เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ๒. มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากร
ในองค์การทราบถึงวิธีการ/กระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้ วัดและเป้ าหมายจากระดับองค์การ  
สู่ระดับหน่วยงานและบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบ 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. มีการผูกมัด (Commitment) ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การและมีความรับผิดชอบ 
ต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง 
 ๔. มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 ๕. มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลส าเร็จ 
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพ่ือติดตาม ก ากับ ให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวมขององค์การ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถาบันพระบรมราชชนก จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ขึ้น โดยได้ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
จากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันพระบรมราชชนกสู่ระดับวิทยาลัย ทั้งนี้ คาดหวังว่า 
หากวิทยาลัยสามารถด าเนินการ ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะสามารถส่งผลให้ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 บรรลุตามเป้าหมายด้วย 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทราบถึงแนวทางการจัดท าค ารับรอง 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
และแนวทางการประเมินผล ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการด าเนินงาน และบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานในการบริหารตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 รวมทั้งการจัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self.Assessment.Report:.SAR) ส่งให้ สถาบันพระบรมราชชนก ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ต่อไป 

ค 

User
Highlight

User
Highlight



 คูมือการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  

ประเด็น 
การประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

รอบ 
การรายงาน 

ผูรับผิดชอบจัดทํา 
รายละเอียดตัวชี้วัด  
(KPI Template)  

๖ 
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

มิติภายนอก (นํ้าหนักรอยละ ๗๕) 

การประเมิน
ประสิทธิผล 
(รอยละ ๖๕) 

 

๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สํานักงาน
ปลัดกระทรวงและภารกิจหลักของหนวยงาน 
๑.๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน  หรืองานประจําตามหนาท่ีตามปกติ (Function 
Based) 

๖๕    

1) ระดับความสําเร็จการดําเนินการรับนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๕   กลุมพัฒนาการศึกษา 

2) ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เขตสุขภาพรองรบั Service Plan ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๕   กลุมพัฒนาบุคลากร 

3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใชฐานขอมูล 
HROPS เพ่ือการบริหารงานบุคคล 

๑๐   สํานักผูอํานวยการ
สถาบันพระบรมราชชนก 

4) ระดับความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรม ไปตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
นําไปใชประโยชน 

๑๕   กลุมวิจัย 

5) ระดับความสําเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๐   กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การประเมิน
คุณภาพ 

(รอยละ ๑๐) 

๒. ระดับความสําเร็จของการนําผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการไปใช ในการพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

10   วิทยาลัย 

มิติภายใน (นํ้าหนักรอยละ ๒๕) 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ
(รอยละ ๑3) 

3. รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ของหนวยงาน 

6   กลุมนโยบายฯ 
       และ 
กลุมอํานวยการ 

4. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้ วัดของ
หนวยงานสูระดับบุคคลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ไปใชในการขึ้นเงินเดือน  

7   กลุมนโยบาย 
และยุทธศาสตร 

การพัฒนา
องคการ 

(รอยละ ๑2) 

5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง
ประจําปงบประมาณของหนวยงาน 

6   กลุมอํานวยการ 

6. ระดับความสําเร็จในการดาเนินการเปนหนวยงาน
คุณธรรม 

6   แกวกัลยาสิกขาลัย 

นํ้าหนักรวม 100  

 

 กลุมนโยบายและยุทธศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

 
 

ง 

User
Highlight



มิติภายนอก 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

มิติภายนอก 

• ประเมินประสิทธิผล (น ้าหนักร้อยละ 65) 
ตัวชี วัด ๑   ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวง/ส้านักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลักหน่วยงาน 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น ้าหนัก  :  ร้อยละ ๖๕ 
 

ตัวชี วัด น ้าหนักร้อยละ 

๑.๑ ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน  หรืองานประจ้าตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) 

1) ระดับความส าเร็จการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 15 

2) ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพรองรับ  
Service Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

15 

3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูล HROPS เพ่ือการบริหารงานบุคคล 10 

4) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

15 

5) ระดับความส าเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 

 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑ 

 

 
1. ตัวชี้วัดที่  1 ระดับความส าเร็จการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
2. หน่วยวัด   : ระดับ    
3. น้ าหนัก  : ร้อยละ 15 
4. ค าอธิบาย  :  

  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ การวางแผนการผลิตและรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  
ของกระทรวงสาธารณสุขตามแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หรือรับเพ่ิมพิเศษ  
จากแผนผลิตและหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือตามศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันพระบรมราชชนก การด าเนินการรับนักศึกษาที่สถาบันพระบรมราชชนกจัดการเรียนการสอน  
ในแต่ละปีการศึกษาเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ การได้มาซึ่งนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ 
จะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของพ้ืนที่และเขตสุขภาพ ความสามารถในการจ้างงาน  
ของหน่วยบริการ การให้ทุนการศึกษา และสัมพันธ์กับการคงอยู่ภายในพ้ืนที่ของบุคลากรเมื่อส าเร็จการศึกษา          
เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข 

                              ระดับความส าเร็จการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ หมายถึง การรับ
นักศึกษาใหม่ เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนผลิตบุคลากร  
ด้านสุขภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยด าเนินการรับนักศึกษาเข้าใหม่ตามโควตา หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร 
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
5. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2 วางแผนการผลิตและการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกับที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด 
(ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) 

3 ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกตามแผนขั้นตอนที่ 2 
4 วิเคราะห์และประเมินผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการด าเนินการคัดเลือกฯ  
5 สรุปผลการด าเนินการฯ เสนอสถาบันพระบรมราชชนก 

ผลการรับนักศึกษา  
         - วพบ. (เพ่ิมข้ึน ๕% จากฐานเดิมแต่ละวิทยาลัย หรือ ≥ ๙๕%)  
         - วสส. , วทก. (เพ่ิมข้ึน ๕% จากฐานเดิมแต่ละวิทยาลัย หรือ ≥ ๗๕%)  

 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๒ 

 

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

๗.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –   
       28 กุมภาพันธ์ 2561)  

 
ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เอกสารการประชาสัมพันธ์ 1 

2 วางแผนการผลิตและการด าเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณ สุ ข พ .ศ . ๒๕๕๙  
ที่สอดคล้องกับที่ สถาบันพระบรมราชชนก
ก าหนด (ต าม ป ระก าศ ข อ งก ระท รว ง
สาธารณสุข) 

- แผนการผลิตของวิทยาลัย 
- แผนการด าเนินการรับสมัคร ฯ  
 

2 

3 ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกตามแผน
ขั้นตอนที่ 2 

ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ด าเนินการรับสมัคร 

2 

 
7.๒) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  –  
       31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เอกสารการประชาสัมพันธ์ 1 

 
 
 
 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๓ 

 

 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
2 วางแผนการผลิตและการด าเนินการรับสมัคร

และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณ สุ ข พ .ศ . ๒๕๕๙  
ที่สอดคล้องกับที่ สถาบันพระบรมราชชนก
ก าหนด (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) 

- แผนการผลิตของวิทยาลัย 
- แผนการด าเนินการรับสมัคร ฯ  
 

1 

3 ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกตามแผน
ขั้นตอนที่ 2 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการรับสมัคร 

1 

4 วิเคราะห์และประเมินผล ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะการด าเนินการคัดเลือกฯ  

รายงานสรุปการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการรับสมัคร 

1 

5 สรุป ผลการด า เนิ นการฯ  เสนอสถาบั น 
พระบรมราชชนก 
ผลการรับนักศึกษา  
         - วพบ. (เพ่ิมขึ้น ๕% จากฐานเดิม 
แต่ละวิทยาลัย หรือ ≥ ๙๕%)  
         - วสส. , วทก. (เพ่ิมขึ้น ๕% จากฐานเดิม
แต่ละวิทยาลัย หรือ ≥ ๗๕%)  

ผลการรับ สมั ค ร  (จ านวน
นักศึกษา) 

1 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่
เทียบกับเป้าหมายตามแผนการรับเข้า 

ร้อยละ ๘๓.๑๑ ๙๕.๒๒ 93.29 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูลการรับนักศึกษาแต่ละวิทยาลัย 
๑๐. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๔ 

 

 
1. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพรองรับ Service Plan  
                   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
2. หน่วยวัด  : ระดับ    
3. น้ าหนัก  : ร้อยละ 15 
4. ค าอธิบาย  :  

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่สถานบริการทุกระดับในเขตสุขภาพ ทั้ง ๑๒ เขต และเขตสุขภาพที่ 13 
(สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 
 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง  กระบวนการที่ เขตสุขภาพจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือวางแผนการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้สูงขึ้น  
มีการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น   
          ระดับความส าเร็จในสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ รองรับ Service Plan  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ที่มีส่วนส่งเสริม ช่วยเหลือเขตสุขภาพในการพัฒนาบุลากร เช่น เป็นทีมวิทยากร  การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตรต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ๑๙ สาขา หรือปัญหาของพ้ืนที่ 
รวมถึงการจัดอบรม และเกื้อหนุนให้บุคลากรเขตสุขภาพ/จังหวัดด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ได้ตามเป้าหมายของแผนฯ เป็นต้น 
 หลักสูตร หมายถึง องค์ประกอบของเนื้อหาที่ก าหนดขึ้นส าหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
บริการ/วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะที่พัฒนาขึ้นใหม่ ทั้งระยะสั้น (๓ – ๕ วันขึ้นไป) และเฉพาะทาง ๔ เดือนขึ้นไป  

 หลักสูตรใหม่  หมายถึง การปรับปรุง เ พ่ิมเติมเนื้อหา/รูปแบบกระบวนการจัดอบรม 
จากหลักสูตรเดิม หรือเป็นการสร้างกรอบเนื้อหาการพัฒนาขึ้นใหม่ ตอบสนอง Service Plan และปัญหาของพ้ืนที ่
5. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ 

2 มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร/สนับสนุนสถานที่จัดอบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/
เป็นที่ปรึกษา) หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

3 มีการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทาง (ระยะสั้น ๓ – ๕ วันขึ้นไป 
หรือเฉพาะทาง ๔ เดือน) อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

4 มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรใหม่ 
5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ 

 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๕ 

 

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

๗.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –   
      28 กุมภาพันธ์ 2561)  
 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา
บุคลากรของเขตสุขภาพ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขตสุขภาพฯ หรือเอกสาร
การประชุมร่วมกับเขตสุขภาพ
ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเขตสุขภาพ ปี ๒๕๖๑  

1 

2 มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร/สนับสนุน
สถานที่จัดอบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/
เป็นที่ปรึกษา) หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย/
อภิปราย/วิทยากรกลุ่ม  หรือ 
เอกสารหนังสือ/บันทึกขอความ
อนุเคราะห์ต่าง ๆ จากวิทยาลัย 

2 

3 มีการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น/เฉพาะทาง (ระยะสั้น ๓ – ๕ วันขึ้นไป 
หรือเฉพาะทาง ๔ เดือน) อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

เอกสารหลักสูตรใหม่ ๑ หลักสูตร 
หรือ แผนพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพ ๑๓ เขตที่มีความสอดคล้อง
กับแนวทางท่ีก าหนด 

2 

 
7.๒) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  –  
       31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๖ 

 

 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา
บุคลากรของเขตสุขภาพ 

ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ระดับเขตสุขภาพฯ หรือเอกสาร
การประชุมร่วมกับเขตสุขภาพ
ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเขตสุขภาพ ปี ๒๕๖๑  

1 

2 มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร/สนับสนุน
สถานที่ จั ด อบรม/สนั บสนุ น วิ ช า ก า ร 
(งานวิจัย/เป็นที่ปรึกษา) หรืออ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย/
อภิปราย/วิทยากรกลุ่ม  หรือ 
เอกสารหนังสือ/บันทึกขอความ
อนุเคราะห์ต่าง ๆ จากวิทยาลัย 

1 

3 มีการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น/เฉพาะทาง (ระยะสั้น ๓ – ๕ วันขึ้นไป 
หรือเฉพาะทาง ๔ เดือน) อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

เอกสารหลักสูตรใหม่ ๑ หลักสูตร 
หรือ แผนพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพ ๑๓ เขตที่มีความสอดคล้อง
กับแนวทางท่ีก าหนด 

1 

4 มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรใหม่ เอกสารโครงการฯ 1 
5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ เอกสารสรุปประเมินผลการอบรมฯ 1 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพรองรับ 
Service Plan  

ระดับ - - ๕ 

 
 

๙. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บตามเอกสารประกอบการพิจารณา (ตามแนวทางการประเมินผล)   
๑๐. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๗ 
 

 
1. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูล HROPS เพื่อการบริหารงานบุคคล 
2. หน่วยวัด  : ระดับ    
3. น้ าหนัก   : ร้อยละ 10 
4. ค าอธิบาย  :  

สถาบันพระบรมราชชนกก าหนดให้มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสุข (Human Resource Office of The Permanent Secretary System : HROPS) เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกองทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ครอบคลุมประเภทบุคลากรทั้งข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถท าค าสั่งต่าง  ๆ  
บริหารเงินเดือน เรียกใช้รายงาน ครอบคลุมการใช้งานในด้านการบริหารงานบุคคล และรองรับการบริหารจัดการ 
ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร น าไปสู่การวางแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง 
5. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลในระบบ HROPS ครบทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และแจ้งสถาบัน
พระบรมราชชนกทราบ 

2 มีการบันทึกข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, 
หลักสูตรการบริหาร, หลักสูตรครูคลินิก) และข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถูกต้องและครบถ้วน 

3 สามารถประมวลผลข้อมูลวงเงินประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการได้ 
ตามระยะเวลาที่ สบช. ก าหนด 

4 มีการลงบันทึกข้อมูลการเปลีย่นแปลงฐานข้อมูลของบุคลากรภายใน 7 วนั หลังจากได้รับค าสั่ง 
5 มีการประมวลผลข้อมูล 

๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานทุกรายรับทราบ
และใช้ประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปี 2561 
๒) การเกษียณอายุราชการในปงีบประมาณ 2561 เพ่ือวางแผนสรรหาบุคลากรทดแทน 

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

๗.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –   
       28 กุมภาพันธ์ 2561)  
 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๘ 
 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลใน

ร ะบ บ  HROPS ค รบ ทั้ ง  4  ฐ าน  ได้ แ ก่ 
ฐานข้อมูลข้ าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
และแจ้งสถาบันพระบรมราชชนกทราบ 

1. ค าสั่งมอบหมาผู้รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล 
๒. ส าเนาหนังสือแจ้ง สบช. 

1 

2 มีการบันทึกข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติ
การฝึกอบรม (หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, 
หลักสูตรการบริหาร, หลักสูตรครูคลินิก) และ
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

เอกส ารป ระมวลผลข้ อมู ล
ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ฝึกอบรม(หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง, หลักสูตรการบริหาร, 
หลักสูตรครูคลินิก) และข้อมูล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

2 

3 สามารถประมวลผลข้อมูลวงเงินประกอบการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการได้ตามระยะเวลา 
ที่ สบช. ก าหนด 

รายงานการประมวลผลข้อมูล
วงเงินประกอบการพิจารณา     
ผลการปฏิบัติราชการตามวงรอบ 

2 

 
7.๒) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  –  
       31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลใน

ร ะบ บ  HROPS ค รบ ทั้ ง  4  ฐ าน  ได้ แ ก่ 
ฐานข้อมูลข้ าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และแจ้งสถาบันพระบรมราชชนกทราบ 

1. ค าสั่งมอบหมาผู้รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล 
๒. ส าเนาหนังสือแจ้ง สบช. 

1 

 
 
 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๙ 
 

 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
2 มีการบันทึกข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติ

การฝึกอบรม (หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, 
หลักสูตรการบริหาร, หลักสูตรครูคลินิก) และ
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

เอกสารประมวลผลข้อมูล
ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ฝึ ก อ บ ร ม (ห ลั ก สู ต ร ก า ร
พยาบาลเฉพาะทาง, หลักสูตร
การบริหาร, หลักสูตรครูคลินิก) 
และข้อมูลใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

1 

3 สามารถประมวลผลข้อมูลวงเงินประกอบการ
พิ จารณ าผลการปฏิ บั ติ ร าชการได้ ตาม
ระยะเวลาที่ สบช. ก าหนด 

รายงานการประมวลผลข้อมูล
วงเงินประกอบการพิจารณา     
ผลการปฏิบัติราชการตามวงรอบ 

1 

4 มีการลงบันทึกข้อมูลการเปลีย่นแปลงฐานข้อมูล
ของบุคลากรภายใน 7 วัน หลังจากได้รับค าสั่ง 

รายงานการบันทึกข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของ
บุคลากร 

1 

5 มีการประมวลผลข้อมูล 
๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรใน
หน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานทุกราย
รับทราบและใช้ประกอบการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปี 2561 
๒) การเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 
เพ่ือวางแผนสรรหาบุคลากรทดแทน 

รายงานการประมวลผลข้อมูล 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์,  
การเกษียณอายุราชการ 

1 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และใช้ฐานข้อมูล HROPS เพ่ือการ
บริหารงานบุคคล 

ระดับ N/A N/A N/A 

 
9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
๑๐. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๐ 

 

 
1. ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ 
                    ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
2. หน่วยวัด  : ระดับ    
3. น้ าหนัก  : ร้อยละ 15 
4. ค าอธิบาย  :  

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติ/น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ระดับความส าเร็จของกระบวนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ 
หรือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตามประกาศของ สมศ. 

การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบ 
การเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ  
ด้านพัฒนาองค์กร หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
5. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

2 มีแผนงาน/โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

3 ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมตามที่ก าหนด 
4 มีการติดตาม ประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
5 มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
 
 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๑ 

 

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

๗.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –   
       28 กุมภาพันธ์ 2561)  

 
ค่าคะแนนที่ได้  

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 มีนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ

ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ นการน า ผล ง านวิ จั ย /
นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

แผนยุทธศาสตร์ 1 

2 มีแผนงาน/โครงการในการส่งเสริมสนับสนุน
การน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปตี พิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ 2 

3 ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
หรือกิจกรรมตามที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานโครงการ  2 

 
7.๒) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  –  
       31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
1 มีนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ

ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ นการน า ผล ง านวิ จั ย /
นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

แผนยุทธศาสตร์ 1 

 
 
 
 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๒ 

 

 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
2 มีแผนงาน/โครงการในการส่งเสริมสนับสนุน

การน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปตี พิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ 

 

3 ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมตามที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานโครงการ  1 

4 
 

มีการติดตาม ประเมินผลและรวบรวม
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
หรือน าไปใช้ประโยชน์  

ผลการรวบรวมผลงานฯ  1 

5 มีผลงานวิ จั ยได้ รั บการตี พิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ประจ า 

ผลการรวบรวมผลงานฯ 1 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
ส นั บ ส นุ น ก า ร น า ผ ล ง า น วิ จั ย /
นวัตกรรม ไปตี พิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือ 

ระดับ N/A N/A N/A  

 
9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
๑๐. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        
 
 
 
 
 
 
 

๑ 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๓ 

 

 
1.ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.หน่วยวัด   : ระดับ 
3.น้ าหนัก     : ร้อยละ ๑0 
4.ค าอธิบาย  :   
  คุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การด าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการด าเนินงาน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย  
(ICT Master Plan) ๒) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๓) ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญในหน่วยงาน 
  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (ICT Master Plan) ระดับหน่วยงาน หมายถึง 
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบด้วยการก าหนดแผนงาน/โครงการ กรอบระยะเวลา งบประมาณ และตัวชี้วัด 
เพ่ือประเมินผลความส าเร็จของแผน  
5.สูตรการค านวณ : ไม่มี 
6.เกณฑ์ในการให้คะแนน : 
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้  
 

 
7.แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ดังนี้ 
  ๗.๑) การประเมินรอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –  
                28 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑)  
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ - ขั้นตอนที่ ๒ - ขั้นตอนที่ ๓ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (ICT Master Plan) มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล สถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2560 – 2564  

๒ จัดท ารายละเอียดของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (ICT Master Plan)  
ระดับหน่วยงาน โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เห็นชอบ 

๓ มีการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและมีรายงานที่ผ่านการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และผู้บริหารสามารถน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้ 

๔ หน่วยงานมีระบบเครือข่าย Internet ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุม สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก และกระทรวงสาธารณสุข 

๕ มีระบบติดตามและประเมินผลพร้อมหลักฐานที่ตรวจสอบได้ 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๔ 

 

 

 
  ๗.๒) การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –  
                 ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

๑ มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ร ะบบ เค รื อ ข่ า ย  ( ICT Master Plan)  
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัล สถาบันพระบรมราชชนก 
ปี พ.ศ. 2560 – 2564  

เอกสารแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย (ICT Master Plan) 
ของวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง 

1 

๒ จั ดท ารายละเอี ยดของแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย  
( ICT Master Plan)   ระดั บหน่ วยงาน  
โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เห็นชอบ 

เอกสารแสดงรายละเอียดแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
(ICT Master Plan) 

• แผนงาน/โครงการ  
• กรอบระยะเวลา  
• งบประมาณ ตัวชี้วัด 

2 

๓ มี การใช้ งานระบบสารสนเทศของ 
สถาบันพระบรมราชชนกและมีรายงาน 
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
และผู้บริหารสามารถน าไปใช้ เ พ่ือ 
การตัดสินใจได้ 

หลักฐาน ชื่อ นามสกุล จ านวนครั้ง
การเข้าใช้งาน (Log in) ระบบสารสนเทศ
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
อย่างน้อย ๓ ระบบ 
• ระบบบุคลากร   
• ระบบทะเบียนนักศึกษา  
• ระบบฝึกอบรม (PIMTIS) 
• ระบบรายงานผู้บริหาร 

2 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

๑ มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ร ะบบ เค รื อ ข่ า ย  ( ICT Master Plan)  
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัล สถาบันพระบรมราชชนก 
ปี พ.ศ. 2560 – 2564  

เอกสารแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบเครื อข่ าย ( ICT Master Plan)  
ของวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง 

1 

๒ จั ดท ารายละเอี ยดของแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย  
( ICT Master Plan)   ระดับหน่ วยงาน  
โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เห็นชอบ 

เอกสารแสดงรายละเอียดแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
(ICT Master Plan) 

• แผนงาน/โครงการ  
• กรอบระยะเวลา  
• งบประมาณ ตัวชี้วัด 

1 

๓ มี การใช้ งานระบบสารสนเทศของ 
สถาบันพระบรมราชชนกและมีรายงาน 
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
และผู้บริหารสามารถน าไปใช้ เ พ่ือ 
การตัดสินใจได้ 

หลักฐาน ชื่อ นามสกุล จ านวนครั้ง
การเข้าใช้งาน (Log in) ระบบสารสนเทศ
ของสถาบั นพร ะบรมร าชชนก  
อย่างน้อย ๓ ระบบ 
• ระบบบุคลากร   
• ระบบทะเบียนนักศึกษา  
• ระบบฝึกอบรม (PIMTIS) 
• ระบบรายงานผู้บริหาร 

1 

๔ หน่วยงานมีระบบเครือข่าย Internet  
ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุม สามารถเชื่อมโยง
กับเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก 
และกระทรวงสาธารณสุข 

-รายงานจ านวนจุดการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (WiFi)  
-ภาพแผนผังแสดงจุดการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

1 

๕ มีระบบติดตามและประเมินผล  
พร้อมหลักฐานที่ตรวจสอบได้  

มีการน าเข้าเอกสารรายงานการ
ติดตามและประเมินผล ในระบบ
ออนไลน์ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

1 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๖ 

 

 
8.รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ  

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ระดับความส าเร็จของคุณภาพการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับ N/A N/A N/A 

 
9.แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
๑๐.ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๑๗ 
 

1. ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา 
                     วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. หน่วยวัด   : ระดับ 
3. น้ าหนัก     : ร้อยละ 10 
4. ค าอธิบาย  :  

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผลจากการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ หรือคุณภาพกิจกรรม หรือคุณภาพผลงานของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยใช้ขั้นตอน 
ตามระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการ 

การน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน หมายถึง 
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ระดับความส าเร็จ
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

5. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้  

 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน  
2 - จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/

ผลงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามผลจากการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หน่วยงานและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

4 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หน่วยงานได้แล้วเสร็จ 

5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แล้วเสร็จ 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๑๘ 
 

 

7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเปน็ 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี ้
  7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –  
                 28 กุมภาพันธ์ 2561)  ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
๑ หน่วยงานแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
เ อ ก ส า ร ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างานฯ 

1 

๒ - จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดแนวทาง
และผู้ รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่ วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามผลจาก
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่ วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- รายงานการประชุม 
- แน วทางใน การพัฒ นา
คุณ ภ าพการ ให้ บ ริ ก าร /
กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
- รายชื่ อผู้ รั บผิ ดชอบในการ
พัฒนาฯ 
- แผนปฏิ บั ติ ก าร พัฒ นา
คุณภาพการให้บริการฯ 

2 

๓ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

- เอกสารการท ากิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ (เช่น 
ภาพถ่าย รายงาน) 
- รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ก าร พั ฒ น าคุณ ภ าพการ
ให้บริการฯ 

2  

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  –  

                 31 กรกฎาคม 2561) ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๑๙ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
๑ หน่ วยงานแต่ งตั้ งคณ ะท างานพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน
ของหน่วยงาน 

เอกสารค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯ 1 

๒ - จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนด
แนวทางและผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน
ของหน่ วยงาน  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ตามผลจากการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
- จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- รายงานการประชุม 
- แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หน่วยงาน 
- รายชื่อผู้รับผิดชอบในการพัฒนาฯ 
 
 
- แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการฯ 

1 

๓ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน
ของหน่วยงานและรายงานความก้าวหน้า
ในการด าเนินการ 

- เอกสารการท ากิ จกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ (เช่น ภาพถ่าย 
รายงาน) 
- ร าย งาน ค วาม ก้ า วห น้ า ก า ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการฯ 

1  

๔ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน
ของหน่วยงานได้แล้วเสร็จ 

เอกสารการท ากิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ (เช่น ภาพถ่าย 
รายงาน) 

1 

๕ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒ นาคุณ ภาพการให้บริการประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แล้วเสร็จ 

เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอให้ผู้บริหารทราบ 

1 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 
ระดับความส าเร็จของการน าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา                     
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ระดับ N/A N/A N/A 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๐ 
 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 
     แหล่งข้อมูล :.1..ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ต่อวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

         2..ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน ตามผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

วิธีจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานด าเนินการตามข้ันตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ และรายงาน
ผลการด าเนินงาน 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน 
10. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        

 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

มิติภายนอก 

• ประเมินคุณภาพ (น ้าหนักร้อยละ 10) 
ตัวชี วัด 2   ระดับความส้าเร็จของการน้าผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น ้าหนัก  :  ร้อยละ 10 
 
 

 



 

 

มิติภายใน 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

มิติภายใน 

• การประเมินประสิทธิภาพ (น ้าหนักร้อยละ 13) 
 

ตัวชี วัด น ้าหนักร้อยละ 

3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน 6 

4. ระดับความส้าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ นเงินเดือน  

7 

 

• การพัฒนาองค์การ (น ้าหนักร้อยละ 12) 
 

ตัวชี วัด น ้าหนักร้อยละ 

5. ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผนจัดซื อจัดจ้างประจ้าปีงบประมาณของหน่วยงาน 6 

6. ระดับความส้าเร็จในการดาเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 6 

 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๑ 

 

1. ตัวชี้วัดที่  3  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน  
2. หน่วยวัด  :  ร้อยละ  
3. น้้าหนัก    :  ร้อยละ 6 
4. ค้าอธิบาย :  

 อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน  หมายถึง การที่
หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือนเปรียบเทียบ 
กับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะน ายอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ). 
เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์
ก าหนดหรือไม่  โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ.GFMIS.ที่กองบริหารการคลังยืนยันอย่างเป็นทางการ 
มาเป็นฐานข้อมูลการประเมินผล 
  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การมีความพร้อม/วางแผนในการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีการเร่งรัดการด าเนินงาน/เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มีการเร่งรัด ก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ หากมีปัญหาอุปสรรค หาทางแก้ไขและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมาย 
การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมตามนโยบายรัฐบาล และเพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
5. สูตรการค้านวณ :  

5.1) รอบ 6 เดือน  
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีห่น่วยงานเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561)  X ๑๐๐ 
                        วงเงินงบประมาณรายจา่ยที่หน่วยงานได้รบัทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕61   

 5.2) รอบ 12 เดือน 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีห่น่วยงานเบิกจ่ายในรอบ 12  เดอืน ( 1 ต.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561)  X ๑๐๐ 
                       วงเงินงบประมาณรายจา่ยที่หนว่ยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕61   
6. เกณฑ์การให้คะแนน : 

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร
ภาพรวมในรอบ 6,12 เดือนเปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะน ายอดงบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ) 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๒ 

 

7. แนวทางการประเมินผล : การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะน ายอดงบประมาณ  
ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและ 
รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

๗.๑) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –  
                 28 กุมภาพันธ์ 2561)  
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

44 46 48 50 52 
 

๗.๒) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  –  
                   31 กรกฎาคม 2561)  

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 
 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน 

ร้อยละ - - - 

 

9. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
10 ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๓ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 4  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้ วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและน าผล 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 
3. น้ าหนัก    : ร้อยละ 7 
4. ค าอธิบาย :  
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล  หมายถึง.การด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
(Cascading) และเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล.โดยมีวิธีการ/กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
จากหน่วยงานสู่ระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ 
   การน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน.หมายถึง.การน าผลการประเมิน           
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานสู่ระดับบุคคลของบุคลากรรายบุคคล  
ไปใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ภายในปีงบประมาณ  
   ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและน าผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน   หมายถึง ทุกวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
มีการด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) และเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล โดยมีวิธีการ/ 
กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่ระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ และน าตัวชี้วัดและผลการประเมิน
ของบุคลากรรายบุคคลไปใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
ภายในปีงบประมาณ 

5. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้  
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

๒ -  มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการ  
ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล เพ่ือให้บุคลากร  
มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับบุคคล ต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความเป็นไปได้จริง 

๓ - มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ เพ่ือเป็นการผูกมัด (Commitment)  
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด และมีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามข้อตกลง             
ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จ  
ทีส่ามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (KPI Template) เป็นรายบุคคล 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๔ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ - มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือติดตาม ก ากับ ให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
- หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล ในรอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 
28 กุมภาพันธ์ 2561) และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 

๕ - หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 
31 กรกฎาคม 2561)  และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 

 
 

7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเปน็ 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี ้
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –  

         28 กุมภาพันธ์ 2561)   
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 - ขั้นตอนที ่2 - ขั้นตอนที่ 3 
 
 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
๑ หน่วยงานจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และ
เป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

- แผนที่ยุทธศาสตร์/แผนยุทธศาสตร์ของ 
หน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดท า 
- เอกสาร/หลักฐานการถ่ายระดับจาก
องค์การสู่ ระดับหน่ วยงานและระดับ
บุคคล 

0.5 
 

0.5 

๒ -.มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน
และบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับ
บุคคล ต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความ
เป็นไปได้จริง 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่ แสดงให้ เห็ นว่ า            
มีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงาน          
มีความรู้  ความเข้าใจถึ งกระบวนการ
ถ่ายทอดตัวชี้และเป้าหมายจากองค์กร 
ทั่วทั้งองค์กร เช่น รายงานการประชุม ฯลฯ 
 
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลรวมทั้งมีความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
และ ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 
 
 

 
 
 
 

1 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๕ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
๓ - มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร         

ในทุกระดับ เพ่ือเป็นการผูกมัด(Commitment) 
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและมี
ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามข้อตกลงซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (KPI Template) 
เป็นรายบุคคล 

- เอกสาร/หลักฐาน  ตามแบบฟอร์มที่  
๑ – 3.ตามภาคผนวก รอบ 6 เดือน 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 
28 กุมภาพันธ์ 2561) 

2 
 
 
 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560   –    
      31 กรกฎาคม 2561)    
        
 
 

 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
๑ หน่วยงานจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด และ
เป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

- แผนที่ยุทธศาสตร์/แผนยุทธศาสตร์ของ 
หน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดท า 
- เอกสาร/หลักฐานการถ่ายระดับจาก
องค์การสู่ ระดับหน่ วยงานและระดับ
บุคคล 

0.5 
 

0.5 

๒ -.มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่ วถึง เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน
และบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานถึงระดับ
บุคคล ต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความ
เป็นไปได้จริง 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่ แสดงให้ เห็ นว่ า            
มีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงาน          
มีความรู้  ความเข้าใจถึ งกระบวนการ
ถ่ายทอดตัวชี้และเป้าหมายจากองค์กร 
ทั่วทั้งองค์กร เช่น รายงานการประชุม ฯลฯ 
 
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลรวมทั้งมีความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
และ ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 
 
 

 
 
 
 

1 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๖ 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
๓ - มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร         

ในทุกระดับ เพ่ือเป็นการผูกมัด(Commitment) 
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและมี
ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามข้อตกลงซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (KPI Template) 
เป็นรายบุคคล 

- เอกสาร/หลักฐาน  ตามแบบฟอร์มที่  
๑ – 3.ตามภาคผนวก รอบ 6 เดือน 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 
28 กุมภาพันธ์ 2561) 

2 
 
 
 

4 - มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายในแต่ละระดับตามข้อตกลง เพ่ือ
ติดตาม ก ากับ ให้มีการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 
- หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ 
ร าย บุ ค ค ล  ใน รอ บ  ๖  เดื อ น  ป ระจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .2561   (ระหว่ างวันที่  
1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561) และ
น าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า            
ได้ มี การติ ดตามความก้ าวหน้ าผล               
การด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จ
ของตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับ
เช่น รายงานการประชุ มหน่ วยงาน
ประจ าเดือนฯ 
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า           
ได้น าผลการประเมินมาใช้ประกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าจ้าง รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
- 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 

5 - หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงและประเมินสมรรถนะ
ร า ย บุ ค ค ล  ร อ บ  1 2  เดื อ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  (ระหว่างวันที่  1 
ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)  และน า
ผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับ
ขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า          
ได้น าผลการประเมินมาใช้ประกอบ
พิจารณาประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าจ้าง รอบ 12 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 
 

1 
 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๗ 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 
ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและน าผล 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน 
 

ระดับ 
 

5 5 5 

 
9. แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : วิทยาลัยทุกแห่ง 
10. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        

 
 
 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๘ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 5  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน  
2. หน่วยวัด  : ระดับ 
3. น้ าหนัก    : ร้อยละ 6 
4. ค าอธิบาย :  
  ความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :  ITA) และรายงานผล 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 
ของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ 
ประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่อง การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด (กรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือ
จ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน  จะต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ อย่างเคร่งครัด) และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) และการวิเคราะห์ผล
ของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวมถึงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) 

- หน่วยงาน หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๒๙ 

 

เหตุผล :  
1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

3. เพ่ือให้มีการวางแผนการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เพ่ือสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

5. สูตรค านวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ หน่วยงานด าเนินการ 
(1) ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ (กรณีหน่วยงานได้ก าหนดแผนความ
ต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รับงบประมาณตามที่
บรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงได้โอน
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) 
(2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

๒ หน่วยงานด าเนินการ 

(1).จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60 เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (หนังสือ
อนุมัติแผนพร้อมการขออนุญาต จะต้องระบุวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60) 
(๒).จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕60 เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(หนังสืออนุมัติแผนพร้อมการขออนุญาต จะต้องระบุวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60  
 
 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๐ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

๓ หน่วยงานด าเนินการ 
 (1) น าส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ตามขั้นตอนที่  2  
(1) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 พร้อม 
Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
 - ให้น าส าเนาหนังสือตามข้อ (1) และส าเนา Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ   และส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์santana.k1986@gmail.com
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  และส่งรายงานเป็นเอกสารภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ในภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง  
และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕60 

 (3) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (วพบ. 
และ วสส.) จัดส่งเฉพาะส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ตามขั้นตอนที่ 2 (2) ส่ง  
 (3.1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ***(เฉพาะแผนฯ) และ 
 (3.2) ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ 2 (2) ที่santana.k1986@gmail.com 
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 

 (4) หน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง จัดส่งส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จั ด จ้ าง ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒ ๕ 6 1  เฉ พ าะงบ ล งทุ น  (ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  
และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผน  
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖  
 (4.1) ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ 2 (2) 
santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2560  
 (4.2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ส่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2560 ***(เฉพาะแผนฯ) 

 
 
 
 

 

(5) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เฉพาะการจัดท างบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖  
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 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๑ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

๓ (ต่อ) ในภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคประกาศเผยแพร่
ผ่ านเว็บไซต์ ศู นย์ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริต ฯ ภายในวันที่  30 พฤศจิ กายน 2560   
พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 

 การรายงานผลตามแผนปฏิบั ติ การจัดซื้ อจัดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)  
ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2560) ด าเนินการดังนี้ 

 (6) หน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ 
วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (6.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 
ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

 (6.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (6.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้ านการทุ จริตฯ  ในรูปเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ที่ santana.k1986@gmail.com  
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
 (6.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561  

 (6.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  ตามข้อ (6.3) ส่งในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที ่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 

 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) 
 (7) หน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (วพบ.และ

วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (7.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 
ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561 

 (7.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (7.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่santana.k1986@gmail.com  ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2561 
 (7.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561  
      (7.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  ตามข้อ (7.3) ส่งในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที ่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 
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 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๒ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

 (8) หน่วยงานด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 
 (8.1) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) เสนอผู้บริหาร
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร่ ภายในวันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 

 (8.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (8.1) และส าเนาหลักฐาน Print  Screen  ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที ่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่  
3 เมษายน ๒๕61 และส่งรายงานเป็นเอกสารภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 
 

๔ ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561) 
 (1) หน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ 

วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 
ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕61 

 (1.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (1.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ  ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่santana.k1986@gmail.com ภายใน
วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕61 
 (1.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 (1.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  ตามข้อ (1.3) ส่งในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที ่santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) หน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ 
วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
 (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 
ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 

 (2.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (2.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่santana.k1986@gmail.com ภายใน
วันที ่28 กันยายน 2561 
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 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๓ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

๔ (ต่อ)  (2.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561  
 (2.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและแต่กรณี  ตามข้อ (2.3) ส่งในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที ่santana.k1986@gmail.comภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 

 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  
รอบ 12 เดือน ดังนี้  

 (3) หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕61 และ 

 (3.1) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) เสนอผู้บริหาร
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผล 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen 
หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕61 

 (3.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (2.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com ภายใน
วันที่ 2 ตุลาคม ๒๕61 และส่งรายงานเป็นเอกสารภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
 

๕ หน่วยงานด าเนินการ 
(1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และวิเคราะห์ผล
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ.๒๕๔๖ (ถ้ามี) ตามแบบการวิเคราะห์ผลฯ ที่ก าหนด 
 (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และ/หรือผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตน าผลการ
วิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายใน
วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕61 
 (1.2) ส่งผลการวิเคราะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕61 เพ่ือวิเคราะห์ตาม
กระบวนการของ ITA ต่อไป 

 (1.3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ น าผลการวิเคราะห์ฯ ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ 
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 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๔ 

 

*** หมายเหตุ  
 1..ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร . 1) เสนอ
ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบ
สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  1.2 ส่งแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง santana.k1986@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย  
       1.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร  
       1.2.2 แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)  
       1.2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. ทุกหน่วยงานต้องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้  (1) 
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (2) เว็บไซต์หน่วยงาน และ (3) ปิดประกาศที่หน่วยงาน 
 
 
7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

 7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –  
                 28 กุมภาพันธ์ 2561)  ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

 

 

 

 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๕ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๑ (1) หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  

(2 ) หน่ วยงานจั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ ๑ 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบ ประมาณ .พ .ศ .๒ ๕ 6 1 .ระบุ วั น ที่  
10 พฤศจิกายน ๒๕60  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ  
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ระบุวันที่ 
11 พฤศจิกายน ๒๕60  

2 

 (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  และที่ดินก่อสร้าง)  
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่องการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
๒๕๔๖ (ถ้ามี)  

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุนฯ ระบุ
วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕60  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ  
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบวัุนที่ 31 ตุลาคม ๒๕60 

 

3 (1) หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การจัดซื้ อจัดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

1) ส าเนาหนั งสื อเสนอผู้ บริ หารอนุ มั ติ
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ที่มีการขออนุญาตน า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บน
เว็ บ ไซ ต์ ข อ งห น่ วย งาน .ระบุ วั น ที่  
14 พฤศจิกายน ๒๕60  
 
 
 

2 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๖ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

2) หลั กฐานการ Print.Screen เผยแพร่
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบวัุนที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60 

3) หนั งสือรายงานเป็นเอกสารระบุ วันที่  
16 พฤศจิกายน 2560 

 (2) ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้ านการทุ จริต 
กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 และเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บน
เว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตฯ 

หลักฐานการ.Print Screen.เผยแพร่แผนปฏิบัติ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่ อต้ านการทุ จริ ต ฯ  ระบุ วั นที่  3 0 
พฤศจิกายน 2560 
 

 

 (3) และ (4) หน่ วยงานจั ดส่ งส าเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน 

ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุนทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- วพบ. วสส. ระบุวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  
- สบช. ส่วนกลาง ระบุวันที่ 29 ตุลาคม 2560  

 

 (5) ศูนย์ปฏิบั ติ การต่อต้ านการทุ จริต 
กระทรวงสาธารณสุข ฯ รวบรวมแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน ฯ และเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต์ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 

ห ลั ก ฐ าน ก าร  Print.Screen เผ ย แ พ ร่
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน ฯ  
บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ฯ ระบุวันที่ 30พฤศจิกายน 2560 
 

 

 (6) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 
 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผน 
ปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ระบุวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

 

3 (ต่อ)  2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
 
 
 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๗ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิ นภู มิภาคแล้ วแต่กรณี  ระบุ วันที่  
5 มกราคม 2561  
4) วพบ. และ วสส. ส่งตาม 3) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่ 5 มกราคม 2561 

 (7) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ 
(งบลงทุน) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2561) 
 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบุวันที่ 29 มีนาคม 2561 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 30 มีนาคม 2561 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนั งสื อที่ ส่ ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ระบุ
วันที่ 6 เมษายน 2561  
4) วพบ. และ วสส. ส่งตาม 3) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที ่6 เมษายน 2561  

 

 (8) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) 
 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่ วยงาน พร้อม Print Screen หลั กฐาน 
การเผยแพร่ ระบุวันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 3 เมษายน 2561 และส่งรายงานเป็น
เอกสารภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 

 

 
  



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๘ 

 

 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  -  
 31 กรกฎาคม 2561) ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5 
 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๑ (1) หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖  

(2 ) หน่ วยงานจั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ ๑ 

2 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบ ประมาณ .พ .ศ .๒ ๕ 6 1 .ระบุ วั น ที่  
10 พฤศจิกายน ๒๕๕9  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ  
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้นเผยแพร่
บนเว็ บ ไซต์ ของหน่ วยงาน .ระบุ วั นที่  
11 พฤศจิกายน ๒๕๕9  

1 

 (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) 
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่องการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ถ้ามี)  

๑) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุนฯ ระบุ
วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕60  
2) ส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ  
ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
เฉพาะงบลงทุนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบวัุนที่ 31 ตุลาคม ๒๕60 

 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๓๙ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

3 (1) หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การจัดซื้ อจัดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

1) ส าเนาหนั งสื อเสนอผู้ บริ หารอนุ มั ติ
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ที่มีการขออนุญาตน า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บน
เว็ บ ไซ ต์ ข อ งห น่ วย งาน .ระบุ วั น ที่  
14 พฤศจิกายน ๒๕60  
2) หลั กฐานการ Print.Screen เผยแพร่
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบวัุนที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60 

3) หนั งสือรายงานเป็นเอกสารระบุ วันที่  
16 พฤศจิกายน 2560 

1 

 (2) ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้ านการทุ จริต 
กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 และเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บน
เว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 

หลักฐานการ.Print.Screen.เผยแพร่แผนปฏิบัติ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่ อต้ านการทุ จริ ต ฯ  ระบุ วั นที่  3 0 
พฤศจิกายน 2560 
 

 

 (3) และ (4) หน่ วยงานจั ดส่ งส าเนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เฉพาะงบลงทุน 

ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- วพบ. วสส. ระบุวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  
- สบช. ส่วนกลาง ระบุวันที่ 29 ตุลาคม 2560  

 

 (5) ศูนย์ปฏิบั ติ การต่อต้ านการทุ จริต 
กระทรวงสาธารณสุข ฯ รวบรวมแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน ฯ และเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 บนเว็บไซต์ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 

ห ลั ก ฐ าน ก าร  Print.Screen เผ ย แ พ ร่
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน ฯ  
บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ฯ ระบุวันที่ 30พฤศจิกายน 2560 
 

 

 (6) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 
 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผน 
ปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ระบุวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๔๐ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

3 (ต่อ)  2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิ นภู มิภาคแล้ วแต่กรณี  ระบุ วันที่  
5 มกราคม 2561  
4) วพบ. และ วสส. ส่งตาม 3) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่ 5 มกราคม 2561 

 

 (7) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ 
(งบลงทุน) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2561) 
 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบุวันที่ 29 มีนาคม 2561 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 30 มีนาคม 2561 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนั งสื อที่ ส่ ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ระบุ
วันที่ 6 เมษายน 2561  
4) วพบ. และ วสส. ส่งตาม 3) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที ่6 เมษายน 2561  

 

 (8) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตร
มาสที่  2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่  31 
มีนาคม 2561) 
 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่ วยงาน พร้อม Print Screen หลั กฐาน 
การเผยแพร่ ระบุวันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 3 เมษายน 2561 และส่งรายงานเป็น
เอกสารภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 
 
 
 
 

 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๔๑ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

4 (1) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ฯ (งบลงทุน) ไตรมาสที่  3 รอบ 9 เดือน 
(สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561) 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบุวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ระบุวันที่  
6 กรกฎาคม 2561 

4) วพบ. และ วสส. ส่งตาม 3) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

1 

 (2) หนว่ยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ 
(งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
(สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ระบุวันที่ 27 กันยายน 2561 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 28 กันยายน 2561 
3) วพบ. และ วสส. ส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ระบุวันที่  
5 ตุลาคม 2561 

4) วพบ. และ วสส. ส่งตาม 3) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่5 ตุลาคม 2561 

 

 (3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตร
มาสที่ 2 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2561) 
 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร่ ระบุวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
2) Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ระบุ
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๔๒ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

5 (1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิเคราะห์
ผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เฉพาะงบลงทุน ฯ 
 

1) ส าเนาหนั งสือเสนอผู้บริหารรับทราบ 
ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ผลการ
วิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เฉพาะงบ
ลงทุน ฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลฯ ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print 
Screen.หลั กฐานการเผยแพร่  ระบุ วั นที่  
9 ตุลาคม 2561 

2) ส่งผลการวิเคราะห์ ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่ อต้ านการทุ จริ ต ฯ ในรู ป เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุวันที่ 9 ตุลาคม 2561 

1 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕58 ๒๕59 ๒๕60 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน 

ระดับ - - - 

 
9. แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : วิทยาลัยทุกแห่ง        
10. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        
 

 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๔๓ 

 

๑. ตัวชี้วัดที่ 6   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม  
๒. หน่วยวัด    :  ระดับ 
๓. น้ าหนัก      :  ร้อยละ 6 
๔. ค าอธิบาย :    

 หน่วยงาน หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานที่มีการด าเนินการตามเกณฑ์หน่วยงานคุณธรรมที่ก าหนด 
เพ่ือให้มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม 
วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรี
คุณค่าของผู้รับบริการและบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน  

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม หมายถงึ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ที่มีการด าเนินการหน่วยงานคุณธรรม ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 5 ขั้นตอน 
๕. สูตรการค านวณ :  ไม่มี 
๖. เกณฑ์ในการให้คะแนน 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ผู้น าของหน่วยงานประกาศนโยบาย  “หน่วยงานคุณธรรม” และประกาศเจตจ านงมุ่งสู่การเป็น
หน่วยงานคุณธรรม 

๒ - ประชุมชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจแนวทางการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการ  “หน่วยงาน
คุณธรรม”  

- คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ ร่วมกันวางแผนด าเนินการพัฒนาให้เป็น “หน่วยงานคุณธรรม” 

- หน่วยงานก าหนด/ทบทวนอัตลักษณ์ โดยน า ค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)  
และคุณธรรมที่ พึ งประสงค์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นแนวทาง 

-  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม  

๓ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” 

๔ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” 
รอบ ๖ เดือน 

  



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๔๔ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๕ - ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” 
รอบ 12 เดือน 

- สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”ในปีต่อไป 

- ทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วมกิจกรรมและน าเสนอผลงานในเวที “ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral 
Market)” ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 

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

7.1) การประเมินรอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –  
 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ - ขั้นตอนที่ ๒ - ขั้นตอนที่ ๓ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
๑ ผู้น าของหน่วยงานประกาศนโยบาย 

“หน่วยงานคุณธรรม ”.และประกาศ
เจตจ านงมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

๑..นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร  (0.5) 
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามี
การประกาศ/สื่อสารให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ (0.25) 
๓. รายงานการประชุมชี้แจงและภาพถ่าย 
(0.25) 

๑ 

๒ - ประชุมชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคน
ใน ห น่ วย งาน เข้ า ใจแน วท างก าร
ด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ฯเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการ 

“หน่วยงานคุณธรรม”  
- คณ ะกรรมการหรือคณ ะท างาน ฯ 

ร่วมกันวางแผนด าเนินการพัฒนาให้
เป็น “หน่วยงานคุณธรรม” 

- หน่วยงานก าหนด/ทบทวนอัตลักษณ์  
โดยน าค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และคุณธรรมที่ พึงประสงค์

๑. รายงานการประชุมชี้แจงนโยบายฯ/
ภาพถ่าย (0. 50) 
2..ค าสั่งคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ 
(0.50) 
3..เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานก าหนด/ทบทวนอัตลักษณ์ 
โด ยน า  ค่ านิ ย มอ งค์ ก รก ระท รว ง
สาธารณสุข.(MOPH) และคุณธรรม 
ที่พึงประสงค์ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นแนวทาง (0.50) 

๒ 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๔๕ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ตามแผนแม่ บทส่ ง เสริม คุณ ธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕60 – ๒๕๖๔ ) ๔  ประการ คื อ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นแนวทาง 

- จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุก
คนในหน่วยงานมีส่วนร่วม  

4..แ ผน งาน /โค ร งก าร /กิ จ ก รรม 
การด าเนินการหน่วยงานคุณธรรม 
(0.50) 
 
 

๓ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า
หน่วยงานด าเนินการตามแผนงาน/
โค รงก าร /กิ จ ก ร รม  “ห น่ ว ย งาน
คุณธรรม”  

๒ 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 2560  –  

 ๓1 กรกฎาคม ๒๕๖๑) ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
 
ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
๑ ผู้น าของหน่ วยงานประกาศนโยบาย 

“หน่ วยงานคุณ ธรรม ”.และประกาศ
เจตจ านงมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

๑. นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร  (0.5) 
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
มีการประกาศ/สื่อสารให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ (0.25) 
๓. รายงานการประชุมชี้แจงและภาพถ่าย(0.25) 

๑ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคน
ในหน่วยงานเข้าใจแนวทางการด าเนินการ
เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการ 

“หน่วยงานคุณธรรม”  
- คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ ร่วมกัน

วางแผน ด า เนิ น การ พั ฒ น าให้ เป็ น
“หน่วยงานคุณธรรม” 

๑. รายงานการประชุมชี้แจงนโยบายฯ/
ภาพถ่าย (0.25) 
2..ค าสั่งคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ  
(0.25) 
3..เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานก าหนด/ทบทวนอัตลักษณ์ 
โด ย น า  ค่ านิ ยมองค์ กรกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH) และคุณธรรมที่
พึงประสงค์ตามแผนแม่บทส่งเสริม

1 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๔๖ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
๒(ต่อ) - หน่วยงานก าหนด/ทบทวนอัตลักษณ์ โดย

น าค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และคุณธรรมที่พึงประสงค์ตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่  ๑ (พ.ศ.๒๕60 – 
๒๕๖๔) ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา เป็นแนวทาง 

- จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุกคน
ในหน่วยงานมีส่วนร่วม  

คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประการ 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็น
แนวทาง (0.25) 
4..แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
ด าเนินการหน่วยงานคุณธรรม (0.25) 
 
 

๓ ด า เนิ นการตามแผน งาน /โครงการ/
กิจกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานด าเนินการตามแผนงาน/
โค ร งก าร /กิ จ ก รรม  “หน่ วยงาน
คุณธรรม”  

1 

4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
ต าม แ ผ น งาน / โค ร งก า ร /กิ จ ก ร ร ม 
“หน่วยงานคุณธรรม” รอบ ๖ เดือน 

-เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการตาม
แ ผ น ง า น / โค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม 
“หน่วยงานคุณธรรม” รอบ ๖ เดือน 
 

1 

5 - ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ต ามแผน งาน /โค รงก าร /กิ จ กรรม 
“หน่วยงานคุณธรรม” รอบ 12 เดือน 

- สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
รอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้บริหารหน่วยงาน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา “หน่วยงาน
คุณธรรม” ในปีต่อไป 

- ทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วมกิจกรรมและ
น าเสนอผลงาน ใน เวที  “ตลาดนั ด
คุณธรรม (MOPH Moral Market)”  
ใน ช่ ว ง เดื อน กรกฎ าคม . -.สิ งห าค ม  
2561 

 

1.เอกสาร/หลักฐาน เกี่ ยวกับการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
“หน่วยงานคุณธรรม” รอบ 12 เดือน 
(0.25) 
2. .ส รุ ป แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ด าเนิ นการรอบ ๑๒  เดือน เสนอ
ผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” ในปี
ต่อไป (0.5) 
3..เอกสาร/หลักฐานการเข้ าร่วม
กิจกรรมและน าเสนอผลงานในเวที 
“ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH.Moral 
Market)” ในช่วงเดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม  2561 (0.25) 
 

1 



 คู่มือการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

๔๗ 

 

๘. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ 
เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

ระดับ - - 
 

- 

 
๙. แหล่งข้อมูล : วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
   วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมจาก แบบฟอร์มการ
รายงานผล 
 รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
           รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
10. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง        
      ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัย        

 



 

ภาคผนวก 
 
 

  



 

 

แบบฟอรม 
ตัวช้ีวัดท่ี  2 ระดับความสําเร็จของการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
ไปใชในการพัฒนาหนวยงานสวนกลางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. แบบฟอรมแผนปฏิบัติการพฒันาคณุภาพการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 



แบบฟอรม แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของ......(ใสช่ือหนวยงาน).. ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ/กจิกรรมในภาพรวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                
 

ลงชื่อ ...........................................................ผูรับผิดชอบรายงาน 
        (                                   )   
 ตําแหนง ..........................................................                                                                                       

ลงชื่อ ...........................................................ลายเซ็นหัวหนาหนวยงาน 
        (                                   )   
 ตําแหนง ..........................................................                                                                                       



แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน 
ของ......(ใสช่ือหนวยงาน).............................   ปงบประมาณ พ.ศ.2561                รอบ 6 เดือน          รอบ 12 เดือน      วันท่ีรายงาน.................. 

 

ลําดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 

ลงชื่อ ...........................................................ผูรับผิดชอบรายงาน 
        (                                   )   
 ตําแหนง ..........................................................                                                                                       

ลงชื่อ ...........................................................ลายเซ็นหัวหนาหนวยงาน 
        (                                   )   
 ตําแหนง ..........................................................                                                                                       



แบบฟอรม 
ตัวช้ีวัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดของหนวยงานสูระดับ

บุคคลและนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใชในการข้ึนเงินเดือน                      

๑. เอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕61 

๒. ตารางตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ของระดับบุคคล 

๓. แบบฟอรมรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 

๔. แบบฟอรมรายงานผลตัวช้ีวัด  

 



 
 
 

(แบบฟอรม ๑) 
 

 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ของสํานัก/ศูนย/กลุม.................................................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
……………………………….. 

 
1.   คํารับรองระหวาง 
 

     ชื่อ  ............................................   ตําแหนง  ผูอํานวยการ..............................................ผูรับคํารับรอง  
      และ 
     ชื่อ  ………………………………………  ตําแหนง หัวหนากลุมงาน………………………..............ผูทําคํารับรอง 
 

2.   คํารับรองเปนคํารับรองสองฝายเปนสัญญารวมกันและใชสําหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ไดแก             
รอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี  31 มีนาคม 2561 และรอบ 12 เดือน ตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก 1) คํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปงบประมาณ พ.ศ.2561 รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัด
รายบุคคล  

4.   ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ                             

 
 
 
       ลงชื่อ 
              (..............................................) 
                ตําแหนง  ผูอํานวยการ.................................... 
               วันท่ี  ...............................................................   
  

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 
ตําแหนง  หัวหนากลุมงาน………………………... 
วันท่ี  .............................................................. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ของสํานัก/ศูนย/กลุม.................................................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
……………………………….. 

 
1.   คํารับรองระหวาง 
 

     ชื่อ  ............................................   ตําแหนง  หัวหนากลุมงาน........................................ผูรับคํารับรอง  
      และ 
     ชื่อ  ………………………………………  ตําแหนง  ผูปฏิบัติงาน………………………....................ผูทําคํารับรอง 
 

2.   คํารับรองเปนคํารับรองสองฝายเปนสัญญารวมกันและใชสําหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ไดแก  
รอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี  31 มีนาคม 2561 และรอบ 12 เดือน  
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก 1) คํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปงบประมาณ พ.ศ.2561 รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัด
รายบุคคล 

4.   ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ                             

 
 
 
ลงชื่อ 
         (...........................................) 
ตําแหนง ผูปฏิบัติงาน ................................... 
วันท่ี  ............................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 
ตําแหนง  หัวหนากลุมงาน.......………………….. 
วันท่ี  .............................................................. 
 

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการ………………………......... 
วันท่ี  .............................................................. 
 



 
 

(แบบฟอรม  2) 
ตารางตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปงบประมาณพ.ศ.2561 ระดับบุคคล 

ของ นาย/นาง/นางสาว....................................................ตาํแหนง.......................................... 

 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 
ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 
 
 

 1             

2             

3             

4             

5             

6             

 น้ําหนักรวม  100           

 



 
 

แบบฟอรมรายละเอียดตัวชีวั้ด (KPI 

Template) 
 



แบบฟอรมรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 

 
1. ตัวช้ีวัดท่ี   ....................................................................................................................................................... 
2. หนวยวัด   : รอยละ/จํานวน........................................................................ 
3. น้ําหนัก : รอยละ........ 
4. คําอธิบาย  :  
  
 
 
5. สูตรการคํานวณ: 
 
 
 
 
 
6. เกณฑการใหคะแนน: 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ … ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ....... 
2 รอยละ....... 
3 รอยละ....... 
4 รอยละ....... 
5 รอยละ....... 

 
7. แนวทางการประเมินผล : แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 
31 มีนาคม 2561)  

 
 

คาคะแนนท่ีได  

1 2 3 4 5 

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

  

(แบบฟอรม 3) 
 

 
 



7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561) 

 

คาคะแนนท่ีได  

1 2 3 4 5 

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

 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 

หนวยวัด 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ชือ่ตัวชี้วัด..................................... รอยละ    
 

 

9. แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :…………………………………………………. 
 

10. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :................................................................................เบอรติดตอ.................................... 
      หนวยงาน : ………………………………………………………………………………….. 

      ผูจัดเก็บขอมูล :.......................................................................................เบอรติดตอ..................................... 

      หนวยงาน : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



แบบฟอรมรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดท่ี   ....................................................................................................................................................... 
2. หนวยวัด  :  ระดับ 
3. น้ําหนัก    : รอยละ....... 
4. คําอธิบาย :  
 
   
5. สูตรการคํานวณ: ไมมี 
 
6. เกณฑการใหคะแนน: 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนนตามความกาวหนาของการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้ 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone 
2 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone 
3 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone 
4 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone 
5 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone 

 
7. แนวทางการประเมินผล : แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 –  
31 มีนาคม 2561) 

 

คาคะแนนท่ีได  

1 2 3 4 5 
ข้ันตอนท่ี 1 - ข้ันตอนท่ี 2 - ข้ันตอนท่ี 3 

 

 
ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

1   เทากับ 1 คะแนน 
2   เทากับ 2 คะแนน 
3   เทากับ 2 คะแนน 

 

  

 
 



7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561) 

คาคะแนนท่ีได  
1 2 3 4 5 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
 

 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

1   เทากับ 1 คะแนน 
2   เทากับ 1 คะแนน 
3   เทากับ 1 คะแนน 
4   เทากับ 1 คะแนน 
5   เทากับ 1 คะแนน 

 
 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน:  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 

หนวยวัด 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ชือ่ตัวชี้วัด......................................... ระดับ    
 

 
 

9. แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล:…………………………………………………... 
 

10. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด:................................................................................เบอรติดตอ.................................... 
      หนวยงาน : ………………………………………………………………………………….. 
           ผูจัดเก็บขอมูล:.......................................................................................เบอรติดตอ...................................... 
      หนวยงาน : ………………………………………………………………………………….. 
 
  

 
 



 
แบบฟอรมรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีเปนแบบผสมผสาน (Hybrid) 

1. ตัวช้ีวัดท่ี   ....................................................................................................................................................... 
2. หนวยวัด   :  ระดับ 
3. น้ําหนัก    : รอยละ 
4. คําอธิบาย :  
 
   
5. สูตรการคํานวณ: ไมมี 
 
6. เกณฑการใหคะแนน: 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนนตามความกาวหนาของการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้ 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone 
2 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  
3 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  
4 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  
5 กําหนดการดําเนินการเปนแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  

 
7. แนวทางการประเมินผล : แบงเกณฑการประเมินเปน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 –  
31 มีนาคม 2561) 

 

คาคะแนนท่ีได  

1 2 3 4 5 
ข้ันตอนท่ี 1 - ข้ันตอนท่ี 2 - ข้ันตอนท่ี 3 

 

 
ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

1   เทากับ 1 คะแนน 
2   เทากับ 2 คะแนน 
3   เทากับ 2 คะแนน 

 

  

 
 



7.2) การประเมินรอบ 12  เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561) 

คาคะแนนท่ีได  
1 2 3 4 5 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
 

 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
คาคะแนนท่ีได 

1   เทากับ 1 คะแนน 
2   เทากับ 1 คะแนน 
3   เทากับ 1 คะแนน 
4   เทากับ 1 คะแนน 
5   เทากับ 1 คะแนน 

 
 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน:  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 

หนวยวัด 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

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

 
 

9. แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล:…………………………………………………... 
 

10. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด:................................................................................เบอรติดตอ.................................... 
      หนวยงาน : ………………………………………………………………………………….. 
           ผูจัดเก็บขอมูล:.......................................................................................เบอรติดตอ...................................... 
      หนวยงาน : ………………………………………………………………………………….. 
 
  

 
 



แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI TEMPLATE)  
 

หัวขอรายละเอียดตัวช้ีวัด คําอธิบาย 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 

น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

คําอธิบาย ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวชี้วัด เพ่ือใหผูประเมิน

และผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจท่ีตรงกันถึงแนวทางการวัดผล

ตัวชี้วัด 

สูตรการคํานวณ  ระบุสูตรการคํานวณท่ีสอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 

เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ (รายตัวชี้วัด) 

เง่ือนไข(ถามี) ระบุเง่ือนไขท่ีจําเปน  ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของตัวชี้วัด 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซ่ึงตองมีแนวทาง 

การจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดท่ีใชใน 

การประเมินผลปงบประมาณปจจุบัน 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

ระบุแหลงของขอมูลท่ีนํามาใชอางอิงในการประเมินผล รวมท้ังวิธี 

การจัดเก็บขอมูล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดูแล ติดตามการดําเนินงานให

ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมท้ังเบอรโทรศัพทท้ังท่ีสํานักงานและ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ในกรณีท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีทํางานเปน

ประจํา 

ผูจัดเก็บขอมูล                             

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ

ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพทท้ังท่ีสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในกรณี

ท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีทํางานเปนประจํา 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
 



 
 

(แบบฟอรม 4) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล : 
โทรศัพท:   โทรศัพทมือถือ :   
คําอธิบาย : 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 

ช่ือตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

2558 2559 2560 
...................    

 

เกณฑการใหคะแนน : ใสเกณฑการใหคะแนนตามรอบการประเมิน 6 เดือนหรือ 12 เดือน 
 
 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน คาคะแนนท่ีได 

1   
2   
3   
4   
5   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ชือ่ตัวชี้วัด...........................................     
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      

หลักฐานอางอิง : 



 
 

(แบบฟอรม 4) 
 

 
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนดําเนินงาน 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล : 
โทรศัพท:   โทรศัพทมือถือ :   
คําอธิบาย : 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ใสผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง ตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนหรือ  
รอบ 12 เดือน สอดคลองกับเกณฑการใหคะแนนสอดคลองกับเกณฑการใหคะแนน 

ระดบัคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
1  
2  
3  
4  
5  

 

เกณฑการใหคะแนน : ใสเกณฑการใหคะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือนหรือรอบ 12 เดือน 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนนท่ีได 

1   
2   
3   
4   
5   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ชือ่ตัวชี้วัด..............................................     
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :     

หลักฐานอางอิง : 
 



 
 

(แบบฟอรม 4) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงผสม (Hybrid) 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล : 
โทรศัพท:   โทรศัพทมือถือ :   
คําอธิบาย : 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ใสผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง ตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนหรือ 
รอบ 12 เดือนสอดคลองกับเกณฑการใหคะแนนสอดคลองกับเกณฑการใหคะแนน 

ระดบัคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1  
2  
3  
4  
5  

 

เกณฑการใหคะแนน : ใสเกณฑการใหคะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือนหรือรอบ 12 เดือน 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนนท่ีได 

1   
2   
3   
4   
5   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ชือ่ตัวชี้วัด..............................................     
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :     

หลักฐานอางอิง : 

  



 
 

(แบบฟอรม 4) 
 

แนวทางการเขียนรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  
 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ 
การรายงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

หมายเลขโทรศัพท 
 

ระบุชื่อผู ท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดูแล ติดตามการดําเนินงาน           
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมเบอรโทรศัพท ท้ังท่ีสํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในกรณีท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีทํางานเปน
ประจาํ 

ชื่อผูจัดเก็บขอมูล 

หมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพทท้ังท่ีสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนท่ีในกรณี
ท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีทํางานเปนประจํา 

คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจาํปงบประมาณนั้น 
กรณีเปนตัวชี้วัดท่ีจัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวชี้วัด               
เพ่ือใหผูประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจท่ีตรงกัน              
ถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงาน
ของตัวชี้วัด พรอมท้ังแจงขอมูลประกอบท่ีใชในการคํานวณ                  
ใหครบถวนตามคํานิยามหรือสูตรการคํานวณ 

เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (รายตัวชี้วัด) 

การคํานวณคะแนนจาก 
ผลการดําเนินงาน 

 

- ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

 ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

- น้ําหนัก  ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
-  ผลการดําเนินงาน  ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ตองมี

หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีตัวชี้วัดยอย
มากกวา 1  ตัวชี้ วัด ให ระบุตั วชี้ วัดยอยพรอมผลการดําเนินงาน 
ใหครบถวน) 
 

- คาคะแนนท่ีได  ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว 
 กรณี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ท่ีมีผลการดําเนินงาน มากกวาหรือนอยกวา
เกณฑท่ีกําหนด และไมไดระบุอยูในเกณฑการใหคะแนนใหคํานวณ 
คาคะแนนท่ีได ดังนี้ 



 
 

(แบบฟอรม 4) 
 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

     ตัวอยางเชน  

1. บัญญัติไตรยางค (ยิ่งมากยิ่งดี) 
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

60 65 70 75 80 

ผลการดําเนินงานท่ีได คือ รอยละ 73  

    วิธีการคํานวณ   3.0000 + (73−70)
(75−70)

= 3.6000    

 

2. บัญญัติไตรยางค (ยิ่งนอยยิ่งดี) 
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

54 52 50 48 46 

ผลการดําเนินงานท่ีได คือ รอยละ 47  

    วิธีการคํานวณ   4.0000 + (48−47)
(48−46)

= 4.5000    

 

- คะแนนถวงน้ําหนัก  ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ีไดจากการนําคาคะแนนท่ีได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัดหารดวย 100 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/           
มาตรการท่ีไดดําเนินการ 

อธิบ ายรายละเอียดของการปฏิ บั ติ /ม าตรการ ท่ี ได ดํ า เนิ น การ                
สําหรับตัวชี้วัดนี ้

ปจจัยสนับสนุนตอการ
ดําเนินงาน 

ระบุป จจัย ท่ี มีส วนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้ วัดนี้               
ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุ ป จจั ย ท่ี เป น อุปสรรคต อการดํ า เนิ นการ  สํ าห รับ ตั วชี้ วั ดนี้                    
ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได 

ขอเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินงานในปตอไป 

ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ
ตอไป 

หลักฐานอางอิง  ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานท่ีใชอางอิง และจํานวนของ 

เอกสารท่ีไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของ           
แตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน/บคุคลฯ ตามหัวขอแนวทางการประเมินผล  
 ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่ง

แตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน 

 

 
 



แบบฟอร์ม 
(มิติภายใน : การพฒันาองคก์าร) 

ตัวช้ีวัดที่ 5  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
งบประมาณของหน่วยงาน 

1. แผนเงินงบประมาณ 

2. คําอธิบายเงินงบประมาณ 

3. แผนเงินนอกงบประมาณ 

4. คําอธิบายแผนเงินนอกงบประมาณ 

5. รายงานผลเงินงบประมาณ 

6. คําอธิบายรายงานผลเงินงบประมาณ 

7. รายงานผลเงินนอกงบประมาณ 

8. คําอธิบายรายงานผลเงินนอกงบประมาณ 

9. เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2561 

10. แผนงบลงทุน 

11. คําอธิบายแผนงบลงทุน 

12. รายงานผลงบลงทุน 

13. คําอธิบายรายงานผลงบลงทุน 

14. เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 2561 

15. แบบ สขร. 1 

16. คําอธิบายแบบ สขร. 1 

 



          

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

โทร. 02590 1820 
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