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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

วรรค 3 และวรรค 4 บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การติดตาม

ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกรมการแพทยไดยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว โดยการ

วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตั้งแตระดับกรม 

ระดับหนวยงาน และระดับบุคคล  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ กลุมพัฒนาระบบบริหาร โดยมติคณะกรรมการจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการกรมการแพทย ไดจัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ 

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป Performance 

Agreement (PA) ของปลัดกระทรวง Performance Agreement(PA) ของอธิบดีกรมการแพทย  

ยุทธศาสตรและพันธกิจของกรมการแพทย และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหารกรมการแพทยครั้งที่ 

10/2560 จึงไดดําเนินการสื่อสารใหกับหนวยงานในสังกัด โดยการจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน และดําเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเปาหมายของ

หนวยงานและกรมการแพทยตอไป 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย 

*********************** 

1. หลักการ/ที่มา  

 มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์   

ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอน  การปฏิบัติงาน การ

ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจาย

อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้โดยมี

ผูรับผิดชอบตอผลของงานการจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติ

หนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การ

เปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

มาตรา 9(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด  

มาตรา 12 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

เพื่อกําหนดการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) จะเปนกรอบทิศทางที่จะ

กําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบราชการไทยพรอมรับกับการขับเคลื่อนประเทศใหบรรลุเปาหมาย และ

ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นอยางมีคุณภาพ มีการทํางาน

แบบบูรณาการดวยการใชยุทธศาสตรประเทศเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ โดยมีเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรในการ “สรางความเชื่อถือไววางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุงสูความยั่งยืน” และไดกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบราชการไวเปน 3 หัวขอ รวม 7ประเด็น ดังนี้ 

ยกระดับองคการสูความเปนเลิศ  

 1. การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน  
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 2. การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ  

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  

 

 

พัฒนาอยางยั่งยืน  

 5. การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน ระหวางภาครัฐ  

 ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

 6. การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน  

กาวสูสากล  

 7. การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน  

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลโดยการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับองคกรลงสูระดับหนวยงาน

จนถึงระดับบุคคล 

 เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยระดับ โรงพยาบาล/สถาบัน/สํานัก/กอง จัดทําการประเมินผล

ตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเกณฑที่สํานักงาน  

ก.พ.ร. และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมการแพทยกําหนด 

2. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใตกรอบการประเมินผล 4 มิติ ดังนี้  

มิติท่ี 1: ดานประสิทธิผล 

แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ

มาดําเนินการ เพื่อให เกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน 

มิติท่ี 2: ดานคุณภาพการใหบริการ 

แสดงการใหความสําคัญกับผู รับบริการในการ

ใหบริ การที่ มี คุณภาพสร า งความพึ งพอใจแก

ผูรับบริการ 

มิติที่  3: ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน 

การลดรอบระยะเวลาใหบริการ การบริหาร

งบประมาณ ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 

เปนตน 

มิติท่ี 4 : ดานการพัฒนาองคกร 

แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและ

การจัดการทุนดานมนุษย เพื่อสรางความพรอมใน

การสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ 
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องคประกอบของคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยระดับโรงพยาบาล/

สถาบัน/สํานัก/กอง ประกอบดวย  

 การเจรจาขอตกลงและประเมินผล 

-  กรมการแพทย ไดมีคําสั่งที่ 725/2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการกรมการแพทย เพื่อทําหนาที่พิจารณาวิเคราะหและใหขอเสนอแนะการจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําป ของทั้งระดับกระทรวง กลุมภารกิจ ระดับกรมและหนวยงาน และรายงานผล

การพิจารณาใหที่ประชุมกรมการแพทยพิจารณาตอไป   

 

 

 

 วิธีติดตามประเมินผล 

 ศึกษาจากขอมูล เอกสาร หลักฐานอางอิงของหนวยงาน 3 ประเด็น 

- การสงรายงานตรงเวลา 

- ความครบถวนของรายงาน 

- การตรวจสอบจากหลักฐานอางอิง 

 จากการติดตาม สังเกต ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการชุดตางๆ และความเห็นจาก

หนวยงานที่เปนเจาภาพหลักของแตละตัวชี้วัด 

 เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย  

- คูมือลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

- คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง อธิบดีกรมการแพทย กับ รองอธิบดีกรมการแพทยตาม

คําสั่งกรมการแพทยเรื่องมอบหมายอํานาจและหนาที่ใหขาราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมการแพทยและกับที่ปรึกษากรมการแพทย ตามคําสั่งกรมการแพทยที่มอบหมาย 

ใหปฏิบัติ 

- คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง รองอธิบดีกรมการแพทย กับ ผูอํานวยการโรงพยาบาล/

สถาบัน/สํานัก/กอง ตามคําสั่งกรมการแพทย 

- ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ 1 ตุลาคม 

2560– 30 กันยายน 2561 

- แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  

- รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย เกณฑ

การใหคะแนน 
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ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานในสังกัดกรมการแพทย

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป จัดทําความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตรกรมและแผนที่

ยุทธศาสตร 

ชี้แจงหนวยงาน เพื่อจัดทําคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย               

เกณฑการประเมินผล 

พิธีลงนามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการและจัดทําการ

ประเมินผลตนเอง  

รอบ6เดือน/12เดือน 

ประเมินผล 

กรมการแพทยทบทวนวิสัยทัศน 

พันธกิจ แผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการ 

การลงนามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 

อธิบดี – รองอธิบด/ีที่ปรึกษา 

รองอธิบดี - หนวยงาน 

คณะกรรมการจัดทําคํารับรองฯ

พิจารณากรอบการประเมินผล     

ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 

เกณฑการประเมินผล 

จัดทํารางคํารับรองฯ เสนอ อธิบดี

และผูบริหารกรมการแพทย 
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ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

ระดับโรงพยาบาล/สถาบัน/สํานัก/กอง 

วันที่ กิจกรรมการดําเนินงาน 

18 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการกรมการแพทย เพื่อพิจารณากรอบ และหลักเกณฑ คํารับรอง

การปฏิบัติราชการระดับกรม และระดับหนวยงานในสังกัดกรมการ

แพทย 

พฤศจิกายน 2557 

 

 

- เสนอกรอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2561 

  ของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย ตอที่ประชุมกรมการแพทย 

- นําสงคูมือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2561 

- ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน และการใชงานระบบคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ กรมการแพทย ในสังกัดกรมการแพทย ประจําปงบประมาณ 

2561 

-หนวยงานจัดทํารายละเอียด ตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

- ตรวจสอบความเหมาะสม คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

17 พฤศจิกายน 2560 - พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ หนวยงานภายใน

กรมการแพทย (ในที่ประชุมกรมการแพทย) 

1 - 15 เมษายน 2561 
รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน  

ผานระบบระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย 

1 - 15 ตุลาคม 2561 
รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 

ผานระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561     

สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีน้ําหนักรวมรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 70  

มิติที่ 2 :มิติดานคุณภาพการใหบริการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 10 

มิติที่ 3 :มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 15 

มิติที่ 4 :มิติดานการพัฒนาองคกร กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 5 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล (รอยละ 70) 

1.1 ทิศทางงานวิชาการเพ่ือการนําไปใชประโยชน 20 

1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 10 

1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

กรณีท่ี 1  Policy Advocacy 

กรณีท่ี 2  Policy Advocacy Center of Excellence  

10 

1.4 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองความตองการดานวิชาการและบริการ 

(Technical support)แกเขตสุขภาพ  
10 

1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรา 44 /ภารกิจหลักของกรม/ แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของ 

      กระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดระหวางกรมท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)  

1.5.1  ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา44) 

1.5.2  Performance Agreement : PA  อธิบดีกรมการแพทย  

1.5.3  ตัวชี้วัดดานยาเสพติด (HA ยาเสพติด) 
1.5.3.1รอยละของสถานพยาบาลยาเสพติดที่ผานการรับรองคุณภาพ 

   1.5.3.2รอยละของสถานพยาบาลยาเสพติดที่ผานการรับรองคุณภาพ และยังคงรักษาสภาพ 

1.5.4  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HospitalAccreditation) 

1.5.5  โครงการสําคัญที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน 

20 

หมายเหตุ :สําหรับหนวยงานสวนกลาง มิติที่ 1 ประสิทธิผล (รอยละ 70)  ใหกําหนดตัวชี้วัด 

จาก ภารกิจหลัก / PA อธิบดี ของแตละหนวยงาน 

 

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละ 10)  

2.1 DMSsmart services 4 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล (รอยละ 70) 

2.2 ระดับความความสําเร็จของการจัดทําคูมือการใหบริการประชาชน 2 

2.3 ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่ดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
2 

2.4 ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 2 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพ (รอยละ 15) 

3.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  2 

3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจํา  1 

3.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 1 

3.4 ระดับความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุน 1 

3.5 ระดับความสําเร็จของการลงบัญชีสินทรัพยในระบบ GFMIS ใหถูกตองและครบถวน 1 

3.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับหนวยงาน 1 

3.7 รอยละความสําเร็จของการผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีระดับหนวยงาน 

     ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
1 

3.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อประเมินสวนราชการตามมาตรการ 

     ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) การลดใชกระดาษในสํานักงาน 
1 

3.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน 1 

3.10 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้ํา 2 

3.11 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 3 

3.11.1 ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 1.5 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

3.11.2  รอยละของการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน 1.5 

มิติท่ี 4 มิติดานพัฒนาองคกร (รอยละ 5) 

4.1 Digital DMS 2 

4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3 

4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร 

            การพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย 
1 

4.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 

4.2.3 รอยละความสุขและความผูกพันในองคกร (HAPPINOMETER) 1 

รวม 100 
 

 

 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ทิศทางงานวิชาการเพื่อการนําไปใชประโยชน 

น้ําหนัก : รอยละ 20 
 

พันธกิจที่สําคัญของกรมการแพทย คือ ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพรองคความรูและ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการแพทยที่สมคุณคาของประเทศ ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพจึงเปนแรงขับ

เคลื่อนที่สําคัญ การวิจัยที่มีเปาหมายและแนวทางชัดเจนสามารถตอบสนองตอความตองการสูการแกไขปญหา

ดานการแพทยจึงจะสามารถนําไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ประกอบกับรัฐบาลไดมีการกําหนด

นโยบาย Thailand 4.0 และกรมการแพทยไดจัดทําและปรับแผนยุทธศาสตรวิชาการกรมการแพทย พ.ศ. 

2560 – 2564 ที่มียุทธศาสตรพัฒนาความเปนเลิศของหนวยงานสูศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Centers of 

Excellence / National Institutes) การพัฒนาสรางความเข็มแข็งและเพิ่มศักยภาพดานบริการและวิชาการ

ใหไดนั้น มีปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาฯที่สําคัญ คือ หนวยงานในสังกัดกรมการแพทยตองมีทิศทาง

ของงานวิชาการแบบมุงเปาเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขดานการแพทยที่สําคัญตามบริบทของกรมการแพทย 

ซึ่งควรมีการจัดโครงสราง การจัดทําแผนงานวิชาการที่ชัดเจนวิเคราะหและสังเคราะหงานวิชาการที่สําคัญ 

สามารถนําไปจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขดานการแพทยที่สําคัญของประเทศได และ

ที่สําคัญคือ การติดตามความกาวหนาของแผนงานวิชาการโดยใชระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมจึงจะสามารถ

ทําใหหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย มีการพัฒนางานวิชาการที่มีคุณภาพสามารถเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหารและสามารถนําไปใชประโยชนได  
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เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1 : กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone) แบงระดับ 

การใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก 6 องคประกอบดังนี ้
 

1. การกําหนดทิศทางงานวิชาการสูความสําเร็จ (น้ําหนัก : รอยละ 20) 

2. ระบบการบริหารจัดการงานวิชาการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย (น้ําหนัก : รอยละ 15) 

3. การจัดการผลงานวิชาการเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน (น้ําหนัก : รอยละ 25) 

4. ผลงานวิจัย (วช.) ดําเนินการไดตามวัตถุประสงค (น้ําหนัก : รอยละ 15) 

5. การเผยแพรผลงานวิชาการสูสาธารณะ (น้ําหนัก : รอยละ 5) 

6. ผลกระทบของงานวิชาการที่มีคุณภาพ (น้ําหนัก : รอยละ 20) 
 

องคประกอบท่ี  1  การกําหนดทิศทางงานวิชาการสูความสําเร็จ (น้ําหนัก : รอยละ 20) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการวิจัยของหนวยงานกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานวิชาการ

ของหนวยงาน 

2 จัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงานวิชาการของหนวยงานในปงบประมาณพ.ศ. 2561 เพื่อเปนแนวทางการ

ดําเนินการวิจัย ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย และพัฒนารูปแบบการบริการ เพื่อใหไดผลงานที่

สามารถนําจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการแกไขปญหาสาธารณสุขดานการแพทยตามภารกิจของ

หนวยงานหรือศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางที่หนวยงานรับผิดชอบ 

3 ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว (ในความสําเร็จระดับที่ 2) โดยมีเปาหมายเปนผลผลิตงานวชิาการ  

4 วิเคราะหผลงานวิชาการที่เปนไปตามแผนงานและทิศทางงานวจิัย (Research Mapping) ของหนวยงาน 

5 วิเคราะหผลกระทบผลงานวิชาการของหนวยงาน 3 ปที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนางานวิชาการให

สอดคลองกับแผนงานวิชาการและทิศทางงานวิจัยของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

คําอธิบาย: 

งานวิชาการ หมายถึง งานวิจัยทางการแพทย (Medical Research) งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย

(Medical Technology Assessment) งานพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline Development) 

และงานพัฒนารูปแบบงานบริการ (Model Development) 

ทิศทางงานวิชาการ (Academic Direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทํางานวิชาการที่มุง

ไปสูสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังไมเพียงแตเปน

รูปธรรมที่เปนตัวเลขที่กําหนดไว แตยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นดานสุขภาพโดยลําดับ 

แผนงานวิชาการ   หมายถึง แผนงานวิชาการที่ถูกกําหนดขึ้นจากการวิเคราะหสถานการณปญหาสุขภาพ

ที่หนวยงานรับผิดชอบ นํามาวางแผนเพื่อดําเนินการวิชาการในชวงระยะเวลา 1 – 3 ปหรือมากกวา และมีการ

ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทางงานวิชาการของหนวยงาน แลวนํามากําหนดศึกษา วิจัย ประเมิน 

พัฒนางานวิชาการ เชน โครงการวิจัยเดี่ยว หรือชุดโครงการวิจัย ที่มีความสัมพันธหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

มีลักษณะบูรณาการ เปนการวิจัยที่เปนสหสาขาวิชาการ  รวมทั้งโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย และ
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โครงการพัฒนารูปแบบงานบริการ (Model Development) โดยงานวิชาการทั้งหมดเหลานี้มีเปาหมาย 

ที่จะนําผลงานไปใชประโยชนอยางชัดเจนตามแผนงานวิชาการที่ถูกกําหนดขึ้น 

ความหมายที่แฝงอยูในตัวชี้วัด (องคประกอบท่ี 1) 

1. ทิศทางงานวิชาการเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยทางการแพทย (Medical Research) 

งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย (Medical Technology Assessment) และงานพัฒนารูปแบบงาน

บริการ (Model Development) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และสรางองคความรูที่มี

คุณภาพ สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขดานการแพทยที่สําคัญของประเทศ 

2. หนวยงานในสังกัดกรมการแพทยสามารถผลิตงานวิชาการเพื่อแกปญหาสาธารณสุขดานการแพทยที่มี

ความจําเปนเรงดวนหรือกรณีวิกฤตของประเทศไดตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

3. สนับสนุนการรวมกลุมนักวิชาการและทรัพยากรในการดําเนินงานวิชาการ เชน หนวยปฏิบัติการวิจัย

เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อสรางทีมวิจัยและความเปนเลิศทางการวิจัยเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะดาน 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางสาขาตางๆ สามารถสรางผลงานวิจัยทางการแพทย 

(Medical Research) งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย (Medical Technology Assessment) 

และงานพัฒนารูปแบบงานบริการ (Model Development) ที่สามารถนําไปประโยชนเชิงนโยบายใน

ระดับประเทศไดอยางเหมาะสม 

5. สนับสนุนงานวิชาการที่เปนการพัฒนาตอยอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ไดจากผลผลิต

งานวิจัย เพื่อขยายผลสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายและไดรับการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

สอดคลองกับ  

1. วิสัยทัศน (2560-2564) และพันธกิจของกรมการแพทย  

2. เปาประสงคที่ 2 ของกรมการแพทย : แพทยและบุคลากรดานสุขภาพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

(Health Personal Excellence) 

3. ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทยเฉพาะทางกรมการแพทย (Centers of 

Excellence) 

4. แผนยุทธศาสตรการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย  

กรมการแพทย 

องคประกอบท่ี  2  ระบบการบริหารจัดการงานวิชาการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย 

  (น้ําหนัก : รอยละ 15)  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีระบบการจัดการคุณภาพงานวิชาการ 

2 กลุมงาน/ฝายที่ดูแลงานวิชาการ ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน งานวิชาการของบุคลากรใน

สังกัด (ใหสามารถดําเนินโครงการตามแผนจนเสร็จ) 
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3 จัดทําเกณฑการประเมินภาระงาน โดยแบงสัดสวนงานบริการ (service) งานวิจัย(research) 

และงานวิชาการอื่นๆ (academic) ในระดับบุคลากรใหชัดเจน  

4 มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลงานวิชาการของหนวยงาน เพื่อใหการ

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงการนําผลงานไปใชประโยชน 

5 มีรายงานผลการดําเนินงานของ กลุมงาน/ฝาย ที่ดูแลงานวิชาการ เพื่อรายงานการบริหาร

จัดการงานวิชาการของหนวยงานเปนรอบๆ และประจําป 

คําอธิบาย: 

งานวิชาการ หมายถึง งานวิจัยทางการแพทย (Medical Research) งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย

(Medical Technology Assessment) งานพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline Development) 

และงานพัฒนารูปแบบงานบริการ (Model Development) 

ระบบบริหารจัดการงานวิชาการ หมายถึง ระบบสงเสริม สนับสนุน และติดตามงานวิจัยและประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทยแบบครบวงจร เพื่อใหการดําเนินการงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย

บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมีโครงสรางหรือระบบรองรับการ

ดําเนินการอยางชัดเจน  

ระบบสนับสนุนงานวิชาการ หมายถึง การพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย การจัดหาแหลงทุน  

การสนับสนุนการพัฒนาหนวยปฏิบัติการวิจัย หรือ ศูนยวิจัยทางคลินิก การใหคําปรึกษาใหขอเสนอแนะ 

การสนับสนุนและผลักดันการนําผลงานดานวิจัยไปประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม และการสงเสริมการ

เผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ การสนับสนุนงานวิจัยสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย รวมทั้งระบบสรางแรงจูงใจ 

ระบบติดตามงานวิชาการ หมายถึง การกํากับ แนะนํา ชวยเหลือ ติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินการวิชาการโดยกลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย หรือศูนยวิจัยของหนวยงาน หรือ

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของหนวยงาน หรือกลุมงาน/ฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการ

บรรลุเปาหมายของหนวยงานอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระบบการจัดการคุณภาพงานวิชาการ หมายถึง หนวยงานมีคณะกรรมการจริยธรรมในคน หรือ

คณะกรรมการวิจัย และคณะกรรมการบริหารที่ทําหนาที่พิจารณาขอเสนองานวิชาการของหนวยงาน และหาก

หนวยงานใดไมมีคณะกรรมการจริยธรรมในคน ของหนวยงาน แตมีระบบหรือมาตรการในการจัดการคุณภาพ

งานวิชาการกอนการดําเนินการ 

 

ความหมายที่แฝงอยูในตัวชี้วัด (องคประกอบท่ี 2) 

1. สามารถวิเคราะหและติดตามงานวิชาการดานคุณภาพ เปาหมายหรือวัตถุประสงค ตัวชี้วัด 

ผลผลิตและงบประมาณเปนระยะตามระบบที่กําหนด 

2. ผลงานวิชาการผานคณะกรรมการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย เพื่อ

เสนอของบประมาณผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งมีนัยวา

หนวยงานมีการผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขดานการแพทย   
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3. สนับสนุนการสรางนักวิจัยรุนใหมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกับ  

1. วิสัยทัศน (2560  -2564) และพันธกิจของกรมการแพทย  

2. เปาประสงคที่ 2 ของกรมการแพทย : แพทยและบุคลากรดานสุขภาพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

(Health Personal Excellence) 

3. ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทยเฉพาะทางกรมการแพทย (Centers of 

Excellence) 

4. แผนยุทธศาสตรการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยกรมการแพทยพ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 

กรมการแพทย 

 

องคประกอบที่  3  การจัดการผลงานวิชาการเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน (น้ําหนัก : รอยละ 25) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลงานวิชาการของหนวยงานนําไปใชประโยชนในหนวยงานและหนวยงานอื่น 

2 ผลงานวิชาการของหนวยงานนําเสนอ ผูบริหารใหเห็นแนวทางในการนําไปพัฒนาและ

ประยุกตใชในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย 

3 ผลงานวิชาการของหนวยงาน สามารถนําไปพัฒนาและประยุกตใชในเชิงวิชาการ  

เชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย  (อยางนอย 1 โครงการ) 

4 ผลงานวิชาการของหนวยงาน สามารถนําไปพัฒนาและประยุกตใชในเชิงวิชาการ  

เชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย  (อยางนอย 2 โครงการ) โดยตองเปน

โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 1 โครงการ 

5 ผลงานวิชาการของหนวยงาน สามารถนําไปพัฒนาและประยุกตใชในเชิงวิชาการ  

เชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย  (อยางนอย 3 โครงการ)โดยตองเปน

โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 1 โครงการและโครงการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการ (Model development) 1 โครงการ 

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการอาจเปนผลงานใหม หรือผลงานเดิมแตมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมการนําไปใชประโยชน 

สามารถนํามาอางอิงตอได  

คําอธิบาย: 

ผลงานวิชาการหมายถึง ผลงานที่ไดจากการวิจัย ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย  งานพัฒนา

แนวทางเวชปฏิบัติและการพัฒนารูปแบบการนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการ เปนการนําผลงานการวิจัย 

นําไปใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรูตางๆ  
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การนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย หมายถึง ผลผลิตงานวิชาการที่สงผลกระทบตอสาธารณะนําไปสู 

การพัฒนาเปนนโยบายในหลายระดับ สงผลใหประชาชนไทยเฉพาะกลุมหรือภาพรวมมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

การนําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ หมายถึง ผลงานวิชาการที่สามารถนําไปพัฒนาระบบการ

วินิจฉัยการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง หรือการฟนฟูสภาพเฉพาะโรคที่เหมาะสมในประเทศไทยโดยมี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับประชาชน 

การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง ผลงานวิชาการที่สามารถนําไปพัฒนาและเพิ่มมูลคาดาน

เศรษฐกิจ เชน อาหารพิเศษเฉพาะโรคสารออกฤทธิ์สกัดจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาผานงานวิจัยทาง

คลินิก เวชสําอาง หรือเครื่องมือแพทยอุปกรณการแพทย หรือชุดตรวจสอบการวินิจฉัยโรคเปนตนรวมถึง

นวัตกรรมงานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการ 
 

ความหมายท่ีแฝงอยูในตัวช้ีวัด (องคประกอบที่ 3) 

ประเด็นคุณคาของผลงานวิชาการที่สามารถนําไปพัฒนานําไปใชประโยชนในหนวยงานและ/หรือหนวยงานอื่น

และ/หรือประยุกตใชในเชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย 
 

สอดคลองกับ  

1. พันธกิจที่ 1 ของกรมการแพทย : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพรองคความรูและ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการแพทยที่สมคุณคาของประเทศ  

2. เปาประสงคที่ 3 ของกรมการแพทย : สถาบันของกรมการแพทยมีความเปนเลิศทางวิชาการ

ที่สามารถแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญของประเทศ 

3. ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสถาบันกรมการแพทยสูความเปนเลิศทางวิชาการ (Centers of 

Excellence / National Institutes) เพื่อแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญของประเทศ 

 

องคประกอบท่ี  4  ผลงานวิจัย (วช.)ดําเนินการไดตามวัตถุประสงค (น้ําหนัก : รอยละ 15) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีโครงการงานวิจัยของบประมาณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ อยางนอย 1 

โครงการ (ของป 2560) 

2 มีโครงการงานวิจัยของบประมาณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ อยางนอย 1 

โครงการ (ของป 2561 นับโครงการตอเนื่องได) 

3 มีโครงการงานวิจัยของบประมาณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ อยางนอย 1 

โครงการ (ของป 2562) 

4 โครงการงานวิจัยที่ผานการพิจารณาจาก(วช.) และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการ

แพทยหรือจากแหลงทุนอื่น 

5 โครงการงานวิจัยที่ผานการพิจารณาจาก(วช.) และไดรับงบประมาณสนับสนุน ดําเนินการได
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ผลงานตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยาง

ถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมกับกลุมเปาหมาย (นับทุกเรื่อง) 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี  5  การเผยแพรผลงานวิชาการสูสาธารณะ (น้ําหนัก : รอยละ 5) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนนการเผยแพรผลงานวิจัย 

1 ผลงานวิชาการของหนวยงานเผยแพรบน เว็บไซต ของหนวยงาน 

2 ผลงานวิชาการของหนวยงาน เผยแพรบน เว็บไซต ของหนวยงาน และหนวยงานอื่น  

(ทั้งในหรือนอกกรมการแพทย) 

3 ผลงานวิชาการของหนวยงาน นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ 

อยางนอย 1 โครงการ (ปปจจุบัน) 

4 ผลงานวิชาการของหนวยงาน ตีพิมพวารสารทางการแพทยในประเทศ 

อยางนอย 1 โครงการ (ปปจจุบัน) 

5 ผลงานวิชาการของหนวยงานนําเสนอที่ประชุมวิชาการตางประเทศ และ/หรือ ตีพิมพใน

วารสารทางการแพทยตางประเทศ หรือ วารสารทางการแพทยไทยที่เปนที่ยอมรับ (TCI 

Gr 1) อยางนอย 1 โครงการ (3 ปที่ผานมา) 

คําอธิบาย: 

วารสารทางการแพทยไทยที่เปนที่ยอมรับหมายถึง วารสารที่มีผลกระทบ (Impact factor)หรือ

วารสารที่ไดรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center, TCI) 

สอดคลองกับ  

1) พันธกิจที่ 4 ของกรมการแพทย : บริการทางการแพทยในระดับตติยภูมิและสูงกวาอยางได

มาตรฐานในระดับสากล 

2) เปาประสงคที่ 3 ของกรมการแพทย : หนวยของกรมการแพทยมีความเปนเลิศทางวิชาการที่

สามารถแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญของประเทศ 
 

องคประกอบที่  6  ผลกระทบของงานวิชาการที่มีคุณภาพ(น้ําหนัก : รอยละ 20) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลงานวิชาการมีผลกระทบตอแผนก/สถาบัน/หนวยงาน 

2 ผลงานวิชาการมีผลกระทบตอหนวยงานในกรมการแพทย 
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3 ผลงานวิชาการมีผลกระทบตอหนวยงานนอกกรมการแพทย 

4 ผลงานวิชาการมีผลกระทบเขตสุขภาพ  

5 ผลงานวิชาการมีผลกระทบระดับประเทศ  

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการที่นํามาวิเคราะหสามารถใชผลงานยอนหลัง 3 ปที่ผานมา (ป 2558 – 2560)  

การประเมินผลกระทบของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพ ผลกระทบดานสุขภาพ

ตองแสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล หรือ การวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน ทั้งนี้รวมถึง

งานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่สงผลกระทบดานสังคมหากคิดวามีนัยสําคัญ (qualitative and 

quantitative reporting if deemed significant) ทั้งนี้การวิเคราะหผลกระทบเนนการนําไปใชประโยชนเชิง

พื้นที่และไดรับการยอมรับจนนําไปใชประโยชนขยายวงกวาง 

 

 

การคํานวณ  

องคประกอบที่ 1 การกําหนดทิศทางงานวิชาการสูความสําเร็จ (น้ําหนัก : รอยละ 20) 

หนวยงาน ก มีคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการวิจัยของหนวยงาน มีแผนยุทธศาสตร/แผนงาน

วิชาการของหนวยงาน ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยมีเปาหมายเปนผลผลิตงานวิชาการ  

ดังนั้นองคประกอบที่ 1 ไดระดับคะแนน เทากับ 3  

เทียบระดับความสําเร็จ = 3*0.2 = 0.6 คะแนน 

 

องคประกอบที ่2 ระบบการบริหารจัดการงานวิชาการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย (น้ําหนัก : รอยละ 15) 

หนวยงาน ก มีระบบการจัดการคุณภาพงานวิชาการ มีกลุมงาน/ฝายที่ดูแลงานวิชาการ จัดทําเกณฑ

การประเมินภาระงาน และมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม  

ดังนั้นองคประกอบที่ 2 ไดระดับคะแนน เทากับ 4  

เทียบระดับความสําเร็จ = 4*0.15 = 0.6 คะแนน 

 

องคประกอบที่ 3 การจัดการผลงานวิชาการเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชน (น้ําหนัก : รอยละ 25) 

 หนวยงาน ก มีผลงานวิชาการที่นําไปใชประโยชน และนําเสนอผูบริหาร และผลงานวิชาการนําไป

พัฒนาและประยุกตใชในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย อยางนอย 1 โครงการ 

ดังนั้นองคประกอบที่ 3 ไดระดับคะแนน เทากับ 3  

เทียบระดับความสําเร็จ = 3*0.25 = 0.75 คะแนน 

 

องคประกอบที่ 4 ผลงานวิจัย (วช.) ดําเนินการไดตามวัตถุประสงค(น้ําหนัก : รอยละ 15) 

หนวยงาน ก มีโครงการวิจัยของบประมาณ วช. ของป 2560 ป 2561 และป 2562 อยางนอยปละ 1 

โครงการ และโครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาจาก วช. ไดรับงบประมาณสนับสนุน 
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 ดังนั้นองคประกอบที่ 4 ไดระดับคะแนน เทากับ 4 

เทียบระดับความสําเร็จ = 4*0.15 = 0.6 คะแนน 

 

องคประกอบที่ 5 การเผยแพรผลงานวิชาการสูสาธารณะ(น้ําหนัก : รอยละ 5) 

หนวยงาน ก มีผลงานวิชาการเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานและหนวยงานอื่น มีผลงานนําเสนอใน

ที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ อยางนอย 1 โครงการ และไดตีพิมพวารสารทางการแพทยในประเทศ อยาง

นอย 1 โครงการ  

 ดังนั้นองคประกอบที่ 5 ไดระดับคะแนน เทากับ 4 

เทียบระดับความสําเร็จ = 4*0.05 = 0.2 คะแนน 

 

องคประกอบที่ 6 ผลกระทบของงานวิชาการที่มีคุณภาพ(น้ําหนัก : รอยละ 20) 

หนวยงาน ก มีผลงานวิชาการที่มีผลกระทบตอหนวยงานตนเอง และหนวยงานอื่นทั้งในและนอก

สังกัดกรมการแพทย  

 ดังนั้นองคประกอบที่ 6 ไดระดับคะแนน เทากับ 3 

เทียบระดับความสําเร็จ = 3*0.2 = 0.6 คะแนน 

 

 

 

สรุปผลรวมของคะแนนของหนวยงาน ก. 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ทิศทางงานวิชาการเพื่อการนําไปใชประโยชน 

(น้ําหนัก : รอยละ 20) คํานวณจาก 

 คะแนนองคประกอบที่ 1 + คะแนนองคประกอบที่ 2 + คะแนนองคประกอบที่ 3 + คะแนน

องคประกอบที่ 4 + คะแนนองคประกอบที่ 5 + คะแนนองคประกอบที่ 6 เปนผลลัพธเทาใด แลวนําไปเทียบ

กับตารางผลรวมของคะแนนทุกองคประกอบเทียบกับระดับความสําเร็จ 

กรณีตัวอยาง 

ผลรวมคะแนนทั้ง 6 องคประกอบ =     0.6 + 0.6 + 0.75 + 0.6 + 0.2 + 0.6 

    =     3.35  คะแนน 

นําผลรวมของคะแนนที่ไดเทียบตารางผลรวมของคะแนนทุกองคประกอบเทียบกับระดับความสําเร็จ 

(ดังตาราง) เปนระดับความสําเร็จ 

สรุปตัวชี้วัดที่ 1.1 ทิศทางงานวิชาการเพ่ือการนําไปใชประโยชน ของหนวยงาน ก ผลรวมของคะแนน

ทั้ง 6 องคประกอบไดเทากับ 3.35 คะแนน เทียบความสําเร็จไดระดับที่ 4 

 

ตารางผลรวมของคะแนนทุกองคประกอบเทียบกับระดับความสําเร็จ 
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ผลรวมของคะแนนทุกองคประกอบ (คะแนน) ระดับความสําเร็จ 

4.01 – 5.00 5  

3.01 – 4.00 4 

2.01 – 3.00 3 

1.01 – 2.00 2 

นอยกวาหรือเทากับ 1.00 1 

  

หมายเหตุ :  

 การปดทศนิยมตามหลักเกณฑทางคณิตศาสตร 

 อาจมีการปรับน้ําหนักของแตละองคประกอบในปตอไปเพื่อความเหมาะสมในการพัฒนาความกาวหนา 

และผลกระทบงานวิจัยของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย 

 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล :สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 

ผูกํากับตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย เบอรติดตอ : 0 2590 6270 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : นางสาววรนุตร อรุณรัตนโชติ เบอรติดตอ : 0 2590 6384 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 

น้ําหนัก : รอยละ 10  

คําอธิบาย : 

การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย หมายถึง การศึกษาเชิงนโยบายโดยพิจารณาองคประกอบดาน

ตางๆอาทิความปลอดภัย (safety) สัมฤทธิผล (efficacy) ประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ

(efficiency)นัยทางจริยธรรมและกฎหมาย (ethical and legal implication) ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจาก

การใชเทคโนโลยีทางการแพทยใหเหมาะสมตามสถานการณหนึ่งๆ 

การดําเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย หมายถึง หนวยงานไดมีการกําหนดประเด็น/หัวขอ

เรื่องในการดําเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยเพื่อใหไดขอมูลเชิงนโยบายประกอบการตัดสินใจผู

กําหนดนโยบาย / ผูบริหารทั้งในระดับหนวยงาน / กรม / ประเทศเพื่อใหเกิดการเลือกใชจัดหาเทคโนโลยี

ทางการแพทยและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและคุมคาทั้งยังชวยในการตอบคําถามที่เกี่ยวกับการพัฒนา

และใชเทคโนโลยีใหมๆ 

การเผยแพรอยางเหมาะสม หมายถึง การนําองคความรูจากการการประเมินเทคโนโลยีทาง

การแพทยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือเผยแพรทางเอกสารเว็บไซตหรือตีพิมพในวารสารระดับสถาบันหรือ

กลุมวิชาชีพเฉพาะระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 

ระดับพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

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

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 กําหนดประเด็น/หัวขอเรื่องการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยและไดรับอนุมัติ

ดําเนินการ 

2 ดําเนินการสืบคนขอมูล/เก็บขอมูล ตามแผนงานในโครงการ 

3 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดขอสรุปและขอเสนอเชิงนโยบาย 

4 จัดทํารายงาน/ ตนฉบับ/ บทคัดยอ 

5 นําเสนอตอผูบริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและเผยแพรอยางเหมาะสม 

แนวทางการประเมินผล 

 รายการผลงานการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยที่ดําเนินการเสร็จสิ้น 
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 รายงานผลการดําเนินการรอบ 6,12 เดือน 
 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย  เบอรติดตอ : 0 2590 6245 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางอรุณี ไทยะกุล     เบอรติดตอ : 0 2590 6394 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

น้ําหนัก : รอยละ 10  

กรณีที่ 1ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

คําอธิบาย : 

นโยบายหมายถึงแนวทาง กฎเกณฑ วิธีการ กลยุทธ กลวิธี ที่กําหนดขึ้นเปนเครื่องมือเครื่องใช 

ที่จะทําใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติหรือเปนตัวชี้นํา อันจะนําไปสูการดําเนินงาน การบริหารงานที่มีเปาหมาย

รวมกันในการแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเหมาะสม โดยเกิดจากความตองการของรัฐหรือหนวยงาน 

ที่ผูบริหารสูงสุดมองเห็นผลสําเร็จของนโยบายวาหากปฏิบัติแลวจะชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมี

ประสิทธิผล นําไปสูอนาคตที่ดีกวาในปจจุบัน  ตัวชี้วัดนี้จึงแสดงถึงผลสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย (Policy Advocacy) โดยใชกระบวนการที่เกี่ยวของทั้งทางดานวิชาการและการบริหารจัดการพัฒนางาน 

ที่ดําเนินการอยูใหเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งขอเสนอนั้นเปนในรูปแบบของ White paper และ 

ตองเปนขอเสนอท่ีจะนําไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิผลและไมเปนขอเสนอที่เปนแผนปฏิบัติการในประเด็น 

เล็กๆ นอยๆ จึงควรประกอบดวยปจจัยสําคัญคือ ขอมูลและความรูที่ดีและกระบวนการวางแผนงานนโยบาย 

ที่ดี โดยเนนการมีสวนรวมของคนในองคกรรวมถึงเครือขายที่เกี่ยวของที่จะผลักดันนโยบายนั้นใหที่ยอมรับ 

และเกิดประโยชนตอประชาชนจนถึงการเปนนโยบายระดับชาติตอไป 

White paper หมายถึงเอกสารที่รวบรวมขอมูลเชิงประจักษ (evidence based) ที่เกี่ยวของเพื่อ

จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและพัฒนาตอเปน policy brief เชน ขอมูลทางระบาดวิทยา เครื่องชี้วัดภาระ

โรค กิจกรรมเพ่ือการแกไขปญหาและความคุมคาของกิจกรรม ระบบขอมูล และการติดตาม คุณภาพการบริการ 

และขอเสนอเพื่อการศึกษา วิจัย และจัดการความรู 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีคณะกรรมการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับหนวยงาน 

2 มีการศึกษาขอมูล/ทบทวนผลการดําเนินงานนโยบายที่เกี่ยวของ 

3 กําหนดหัวขอเรื่อง/วางรูปแบบการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4 
มีการวิเคราะหขอมูลศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัต/ิการคาดคะเนโอกาสใน

การปฏิบัติหรือการติดตามประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  

5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในรูปแบบ White paper 

แนวทางการประเมินผล : 

 ระยะเวลา/ความถีร่ายงานความกาวหนาทุก 3 เดือนสงสํานักวิชาการแพทย 
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หมายเหตุ : หนวยงานที่ตองจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy)  

 หนวยงานในสวนภูมิภาคทุกหนวยงาน ยกเวน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ  

 เปาหมาย 6 เดือน เกณฑควรอยูระดับคะแนน 2 

คําอธิบายระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1  มีคณะกรรมการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับหนวยงาน  

หมายความวา  คณะกรรมการระดับหนวยงานซึ่งมีประธานหรือท่ีปรึกษาเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงานที่

จะรวมพิจารณาและใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการวางแผนหรือดําเนินการในการจัดทําขอเสนอนั้นๆสวน

องคประกอบอื่นขอใหครบตามกระบวนการของการจัดตั้งคณะกรรมการโดยทั่วไป 

 

ระดับคะแนน 2  มกีารศึกษาขอมูล/ทบทวนผลการดําเนินงานนโยบายที่เกี่ยวของ 

หมายความวา การทบทวน ศึกษาขอมูล ผลการดําเนินงานนั้นควรมีสวนเกี่ยวของกับความเปนเลิศทาง

การแพทยหรืองานการแกปญหาสุขภาพที่สําคัญที่หนวยงานมีสวนเกี่ยวของเพื่อวิเคราะห/สังเคราะหสวนที่ขาด

(Gap) วาที่ผานมานโยบายหรือการดําเนินงานนั้นๆผลเปนอยางไรสวนใดที่ตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงให

เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 

ระดับคะแนน 3  กําหนดหัวขอเรื่อง/วางรูปแบบการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หมายความวา หัวขอหรือชื่อนโยบายที่ตองการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายนั้นตองชัดเจนเขาใจงายสะทอน

ความเปนเลิศทางการแพทย/ปญหาสุขภาพที่สําคัญควรไดรับการแกไข นอกจากนี้ตองมีกระบวนการและ

วิธีการดําเนินงานที่เปนแผนปฏิบัติการในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นๆ 

 

ระดับคะแนน 4  มีการวิเคราะหขอมูลศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ/การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ

หรือการติดตามประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  

หมายความวา รายละเอียดของการวิเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่จัดทําขึ้นตองมีกระบวนการไดมาซึ่ง

ขอมูลทางวิชาการที่เชื่อถือไดวาทําไดจริงหรือมีแนวปฏิบัติที่สามารถดําเนินการไดโดยมีผูรับผิดชอบติดตามผล

การดําเนินงานอยางชัดเจน 

 

ระดับคะแนน 5  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในรูปแบบWhite paper 

หมายความวา เอกสาร รายงานผลสรุปการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่นําเสนอตอผูบริหาร 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : สํานักวิชาการแพทย 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักวิชาการแพทย   เบอรติดตอ : 0 2590 6227 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวศิวาพร  สังรวม   เบอรติดตอ : 0 2590 6146 
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กรณีที่ 2ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) Center of Excellence 

คําอธิบาย: 

 “นโยบาย” หมายถึงแนวทาง กฎเกณฑ วิธีการ กลยุทธ กลวิธี ที่กําหนดขึ้นเปนเครื่องมือเครื่องใชที่

จะทําใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติหรือเปนตัวชี้นํา อันจะนําไปสูการดําเนินงาน การบริหารงานที่มีเปาหมาย

รวมกันในการแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเหมาะสม ของหนวยงานที่เปนCenter of Excellenceโดยเกิด

จากความตองการของรัฐหรือหนวยงานที่ผูบริหารสูงสุด องคกรที่เกี่ยวของ มองเห็นผลสําเร็จของนโยบายวา

หากปฏิบัติแลวจะชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิผล นําไปสูอนาคตที่ดีกวาในปจจุบัน  ตัวชี้วัดนี้จึง

แสดงถึง ผลสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) Center of Excellence  

โดยใชกระบวนการที่เกี่ยวของทั้งทางดานวิชาการและการบริหารจัดการที่จะพัฒนางานที่ดําเนินการอยูใหเปน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งขอเสนอนั้นตองเปนขอเสนอที่จะนําไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิผลและไมเปนขอเสนอ 

ที่เปนแผนปฏิบัติการในประเด็นเล็กๆ นอยๆ จึงควรประกอบดวยปจจัยสําคัญคือ ขอมูลและความรูที่ดีและ

กระบวนการวางแผนงานนโยบายที่ดี โดยเนนการมีสวนรวมของคนในองคกรรวมถึงเครือขายที่เกี่ยวของที่จะ

ผลักดันนโยบายนั้นใหที่ยอมรับและเกิดประโยชนตอประชาชนจนถึงการเปนนโยบายระดับชาติตอไป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) Center of Excellence 

แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 
มีการประชุมคณะกรรมการการแพทยระดับชาติเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย 

2 
มีการศึกษาขอมูล/ทบทวนผลการดําเนินงานนโยบายที่เกี่ยวของและกําหนดหัวขอ

เรื่อง/วางรูปแบบการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3 
มีการวิเคราะหขอมูลศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัต/ิการคาดคะเนโอกาสใน

การปฏิบัติหรือการติดตามประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

4 มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในรูปแบบเอกสารนโยบายโดยสังเขป (Policy Brief) 

5 มีการผลักดันขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการประเมินผล 

 ระยะเวลา/ความถีร่ายงานความกาวหนาทุก 3 เดือนสงสํานักวิชาการแพทย 

 เปาหมาย 6 เดือน เกณฑควรอยูระดับคะแนน 2 

หมายเหตุ : หนวยงานที่ตองจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) Center of Excellence 

 หนวยงานในสวนกลางทุกหนวยงาน รวมท้ัง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ  
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คําอธิบายระดับคะแนน 
 

คําอธิบายระดับคะแนน 

ระดับคะแนน 1มีการประชุมคณะกรรมการการแพทยระดับชาติเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หมายความวา  คณะกรรมการการแพทยระดับชาติ ที่กระทรวงสาธารณสุขไดอนุมัติใหกรมการแพทยจัดทํา

คําสั่งซึ่งมีทั้งสิ้น 15 ดาน คือ ดานอาชีวเวชศาสตรสิ่งแวดลอม ดานจักษุวิทยา ดานโสต ศอ นาสิก ดานโรค

เกี่ยวกับขอและกระดูก ดานการจัดบริการเพื่อพระภิกษุและสามเณร ดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

ดานทันตกรรม ดานระบบประสาท ดานพยาธิวิทยา ดานโรคมะเร็ง ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

ในกลุมผูติดยาและสารเสพติด ดานโรคทรวงอก ดานโรคผิวหนัง ดานเวชศาสตรผูสูงอายุและดานโรคเด็ก ที่จะ

รวมพิจารณาและใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการวางแผนหรือดําเนินการในการจัดทําขอเสนอนั้นๆ 

 

ระดับคะแนน 2  มีการศึกษาขอมูล/ทบทวนผลการดําเนินงานนโยบายที่เกี่ยวของและกําหนดหัวขอเรื่อง/วาง

รูปแบบการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หมายความวา การทบทวน ศึกษาขอมูล ผลการดําเนินงานนั้นควรมีสวนเกี่ยวของกับความเปนเลิศทาง

การแพทย(Center of Excellence) หรืองานการแกปญหาสุขภาพที่สําคัญเพื่อวิเคราะห/สังเคราะหสวนที่ขาด

(Gap) วาที่ผานมานโยบายหรือการดําเนินงานนั้นๆผลเปนอยางไรสวนใดที่ตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงให

เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งหัวขอหรือชื่อนโยบายที่ตองการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายนั้นตองชัดเจนเขาใจงาย

สะทอนความเปนเลิศทางการแพทย/ปญหาสุขภาพที่สําคัญควรไดรับการแกไข นอกจากนี้ตองมีกระบวนการ

และวิธีการดําเนินงานที่เปนแผนปฏิบัติการในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นๆ 

 

ระดับคะแนน 3  มีการวิเคราะหขอมูลศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ/การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ

หรือการติดตามประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

หมายความวา รายละเอียดของการวิเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่จัดทําขึ้นตองมีกระบวนการไดมาซึ่ง

ขอมูลทางวิชาการที่เชื่อถือไดวาทําไดจริงหรือมีแนวปฏิบัติที่สามารถดําเนินการไดโดยมีผูรับผิดชอบติดตามผล

การดําเนินงานอยางชัดเจน 

 

ระดับคะแนน 4มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในรูปแบบเอกสารนโยบายโดยสังเขป(Policy Brief) 

หมายความวาเอกสารที่ใชเปนสื่อใหขอมูลหรือขอเสนอแนะทางนโยบายตอผูมีอํานาจในการตัดสินใจเชงิ

นโยบาย (Policy maker) พรอมดวยขอมูลที่มีน้ําหนักนาเชื่อถือ  

 

ระดับคะแนน 5มีการผลักดันขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายความวาการนําขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ไดจากกระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการการแพทย

ระดับชาติเสนอเขาสูการประชุมผูบริหารในระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : สํานักวิชาการแพทย 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักวิชาการแพทย   เบอรติดตอ : 0 2590 6227 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวศิวาพร  สังรวม   เบอรติดตอ : 0 2590 6146 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.4  ระดับความสําเร็จของการตอบสนองความตองการสนับสนุนวิชาการและบริการ 

                  (Technical support) ตอเครือขายเขตสุขภาพ  

น้ําหนัก  : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 

 เครือขายเขตสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนของเขต

สุขภาพที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาการแพทยเฉพาะทาง และสามารถใหบริการทางการแพทยไดตามเกณฑ

มาตรฐานในสาขาท่ีไดรับการพัฒนาโดยหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย  

วิชาการ และบริการ หมายถึง ภารกิจประจําของสถาบัน โรงพยาบาล ที่สอดรับกับ COE (centers 

of excellence )หรืองานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)ที่โรงพยาบาลสถาบันรับผิดชอบ ไดแก 

สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินสาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด สาขา Paliative 

Careสาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง (Stroke/COPD)  สาขาตาสาขาไตและปลูกถายอวัยวะ  สาขายาเสพติด  สาขาสูติ

กรรมสาขา One Day Surgery ( ODS ) สาขา Sepsis และสาขา Capture the fracture สาขาการดูแลระยะ

กลาง(Intermediate Care) เปนตน 

สนับสนุนวิชาการและบริการหมายถึงกิจกรรมที่สถาบัน โรงพยาบาล หนวยงานสนับสนุนกรมการแพทย 

ไดดําเนินการใหแกสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแกการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีทางการแพทย การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยงานวิจัยที่หนวยงานกรมการแพทยมีความเชี่ยวชาญ 

การสนับสนุนสื่อวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย และการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญเพื่อใหบริการทางการแพทย 

แกเขตสุขภาพ เปนตน 
 

เปาหมาย : รอบ 6 เดือน วัดที่ระดับ 2 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการศึกษาความตองการดานวิชาการของเครือขายเขตสุขภาพ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการตอบสนองความตองการของเครือขายเขตสุขภาพ 

3 จัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของเครือขายเขตสุขภาพไมต่ํากวา รอยละ 50 

4 จัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของเครือขายเขตสุขภาพไมต่ํากวา รอยละ 55 

5 จัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของเครือขายเขตสุขภาพไมต่ํากวา รอยละ 60 

แนวทางการประเมินผล 

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรอบ 6,12 เดือน สิ้นสุด ภายใน 30 กันยายน 2561 

สงสํานักนิเทศระบบการแพทย 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล:สํานักนิเทศระบบการแพทย 

ผูกํากับตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย เบอรติดตอ : 0 2590 6330 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : นางจุฬารักษ สิงหกลางพล เบอรติดตอ : 0 2590 6329 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.5  ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

                   ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

                   ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.1  ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา44) 

น้ําหนัก : รอยละ ........ 

คําอธิบาย :  

ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดานการบริหารราชการแผนดินและ

อื่นๆ ใหทุกสวนราชการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นอยางนอยเดือนละ 1 งานหรือกิจกรรมโดยเฉพาะงานบริการประชาชน เชนการลดปริมาณเอกสาร  

การลดใชพลังงาน การลดขั้นตอนการทํางานหรือปริมาณงานที่ซ้ําซอน การบูรณาการความรวมมือระหวาง

หนวยงาน การแกไขปญหาทุจริต การเพิ่มการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และกําหนดแนวทางการ

รายงานความคืบหนาและตัวชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานเพี่อใหสวนราชการรายงานผลทกุเดือน 

 ตามกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ (มาตรา 44) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

และการพัฒนานวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหสวนราชการดําเนินการ

พัฒนาปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จํานวน 12 โครงการ ภายใต 5 ประเด็น 

ดังนี้ 

1. การเพ่ิมการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
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2. การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน/ภาคสวนอื่น 

3. การปองกัน/แกไขปญหาดานทุจริต 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

5. การประหยัดทรัพยากร 

โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติการและรายงานความกาวหนาทุกเดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 กําหนดประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2 
จัดทําแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ภายใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 60 

3 ดําเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกเดือน 

5 สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร  

 

 

 

 

แนวทางการประเมินผล : 

 รายงานความกาวหนาทุกเดือน สง กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

หมายเหตุ :หนวยงานที่ตองจัดทําตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา44) 

1. โรงพยาบาลราชวิถ ี

2. โรงพยาบาลเลิดสิน 

3. สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล :กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เบอรติดตอ :  0 2590 6135 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :นางสาวกัลยณัฏฐ วงษขุนไกล   เบอรติดตอ :  0 2590 6136 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.2 Performance Agreement : PA  อธิบดีกรมการแพทย 

(1)  รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 

น้ําหนัก:รอยละ ......... 

   1.1   รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ํา (Refracture) 

   1.2 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ไดรับการผาตัดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากไดรับการ

รักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) 

คําอธิบาย: 

ผูปวย Capture the fractureคือ ผูปวยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป ที่เขารับการ

รักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไมรุนแรง(Fragility fracture)ทุกราย

ภยันตรายชนิดไมรุนแรง (Fragility fracture)หมายถึง แรงกระทําจากการลม ในระดับที่นอยกวาหรือ

เทียบเทาความสูงขณะยืนของผูปวย (Equivalent to fall from height)ผูปวยที่มีกระดูกหักซ้ําภายหลัง 

กระดูกสะโพกหัก (Refracture)หมายถึง ผูปวยที่มีภาวะกระดูกหักในตําแหนงตอไปนี้ (กระดูกสัน

หลัง กระดูกสะโพก กระดูกขอมือ กระดูกตนแขน กระดูกปลายตนขา กระดูกหนาแขงสวนตน กระดูกขอเทา)  

จากภยันตรายชนิดไมรุนแรงภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใตโครงการ Capture the 

fracture โดยนับตั้งแตวันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเขารับการรักษาเปนผูปวยในโครงการ Capture the 

fracture เปนตน 

การผาตัดแบบ Early surgeryหมายถึง ผูปวยCapture the fracture ที่ไดรับการผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง 

หลังเขารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน 

กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการใหรหัสการบาดเจ็บ ดวยรหัส  

1. Femoral neck fracture S72.000-.019 

2. Intertroch S72.100-101, S72.110-111 

3. Subtroch S72.20, 21 

กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกขอมือ กระดูกตนแขน กระดูกปลายตนขา กระดูกหนาแขง  สวนตน 

กระดูกขอเทาหมายถึง ผูปวยที่ไดรับการใหรหัสการบาดเจ็บ ดวยรหัส  

1. Compression spine S22, S32 

2. Distal radius S52 

3. Ankle M80 

4. Distal femur S72 

5. Plateau S82 
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6. Proximal humerus S42 

 

 

 

 

ผูปวย Capture the fracture ที่ไดรับการผาตัดหมายถึง ผูปวยที่ไดรับการใหรหัสหัตถการดวยรหัส  

1. THA 81.51 

2. Partial hip replacement 81.52 

3. Fixation 79.15, 79.35 

4. Open reduction femur 79.25 

5. Close reduction 79.05 

6. Fixation 78.55 

เพื่อลดอัตรากระดูกหักซ้ําภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) ใหดําเนินการโดยตั้งทีม Capture the 

fracture ประกอบดวย สหสาขาวิชาชีพที่รวมกันดูแลรักษาผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูก

พรุน โดยมุงเนนการปองกันการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ําในผูปวยกลุมนี้โดยมีบุคคลชวยประสานและ

ดําเนินการ (Liaison)  

สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานที่ประกอบไปดวยแพทยออรโธปดิกส อายุรกรรม เวชศาสตรฟนฟู 

วิสัญญีแพทย แผนกโภชนาการ แพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแผนกอื่นที่เกี่ยวของที่รวมกันดูแลผูปวยแบบ

บูรณาการ 

Liaison หมายถึง บุคลากรผูมีหนาที่ประสานงาน(Coordinator) ในการดูแลผูปวยแบบองครวมจาก 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fractureหมายถึง เขตสุขภาพตามการแบงสวน

ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอยางนอย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้น จัดตั้งทีม Capture the fracture 

เกณฑการประเมิน :ป 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

 

 

 

 

 

 

1. Refracture < รอยละ 30 

2. ผาตัดแบบ Early 

surgery>รอยละ 50 ขึ้นไป 

 

 1. Refracture < รอยละ 30 

2. ผาตัดแบบ Early surgery 

>รอยละ 50 ขึ้นไป 

3. จํานวนเขตสุขภาพที่มีการ 

จัดตั้งทีม Capture the  

fracture รอยละ 100 ของ 

เขตสุขภาพทั้งหมด 
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(รวม 13 เขต) 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ  หัวหนาศูนยการแพทยเฉพาะทางดานออรโธปดิกส  

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-3539-844 โทรศัพทมือถือ :  0891128899 

โทรสาร : 02-3539-845      E-mail : somsakortho@gmail.com 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย 
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หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357    โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

โทรสาร  0-2965-9851          E-mail :  pattarawin@gmail.com 

สถานที่ทํางาน สํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(ระบบ HDC) 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศหัวหนาศูนยการแพทยเฉพาะทางดานออรโธปดิกส รพ.เลิดสิน                            

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-3539-844 โทรศัพทมือถือ :  0891128899 

โทรสาร : 02-3539-845E-mail : somsakortho@gmail.com 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย 

 

นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357    โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

โทรสาร  0-2965-9851            E-mail :  pattarawin@gmail.com 

สถานที่ทํางาน สํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย 

 

นายปวิช  อภิปาลกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-6347   โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 

โทรสาร  0-2591-8279                   E-mail :  eva634752@gmail.com 

สถานที่ทํางาน สํานักยุทธศาสตรการแพทยกรมการแพทย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.2 Performance Agreement : PA  อธิบดีกรมการแพทย 

1.5.2.1 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(2.1)  รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

น้ําหนัก:รอยละ ......... 

2.1.1รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥80%  

2.2.2รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥80%  

2.3.3รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥80% 

คําอธิบาย: 

1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับและทอน้ําดี (C22,C24)  มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญและปอด 

(C33-C34) มะเร็งเตานม (C50) มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก (C53) 

2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัดหมายถึงการกําหนดระยะเวลาในการเขาถึงบริการ

(Access to Care) การรักษาดวยการผาตัดภายใน 4สัปดาห(28 วัน) โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งที่ใชยืนยันวินิจฉัยเปนมะเร็งและนํามาสูการรักษามะเร็ง)

นับถึงวันที่ไดรับการผาตัดรักษา 

- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอื่น (เชน รังสีรักษา, เคมีบําบัด) โดยนับถึงวันที่ไดรับการผาตัดรักษา 

- ในกรณีที่ไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอื่น ใหนับตั้งแตวันที่ทําการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เชน 

วันทํา CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นําผลมาตัดสินใจใหการรักษามะเร็งเปนตน 

- กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอื่น ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน จังหวัดหรืออําเภอที่สงตอ

เพื่อพัฒนาระบบการสงตอ 

3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยเคมีบําบัดหมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการเขาถึงบริการ

(Access to Care) การรักษาดวยเคมีบําบัดภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งทีใ่ชยืนยันการวินิจฉัยเปนมะเร็งและนํามาสูการรักษามะเร็ง)

นับถึงวันที่ผูปวยไดรับยาเคมีวันแรก 

- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอื่น (เชน รังสีรักษา, ผาตัด) นับถึงวันที่ผูปวยไดรับยาเคมีวันแรก(การรักษา

ผาตัด นับจากวันที่ผาตัด) 
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- กรณผีูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอื่นใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน จังหวัดหรืออําเภอที่สง

ตอเพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ 

4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยรังสีรักษาหมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการเขาถึงบริการ

(Access to Care) การรักษาดวยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งที่ใชยืนยันการวินิจฉัยเปนมะเร็งและนํามาสูการรักษามะเร็ง) 

นับถึงวันแรกที่ผูปวยไดรับรังสีรักษา 

- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอื่น (เชน เคมีบําบัด, ผาตัด) นับถึงวันแรกที่ผูปวยไดรับรังสีรักษา (การรักษา

ผาตัด นับจากวันที่ผาตัด) 

- ในกรณีที่ไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอื่นและผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอื่นใหใช

หลักการเดียวกับขอ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัด 

หมายเหตุ  การรายงานตัวชี้วัดผูปวยมะเร็งรายใหม 5 โรค ไมรวมกรณี Metastatic ( Unknown primary ) 

รายการขอมูล 1 A(S) = จํานวนผูปวยที่แพทยวางแผนการรักษาดวยการผาตัดและไดรับการผาตัดรักษา 

        ≤4 สัปดาหนับตามเกณฑที่กําหนด 

A(C) = จํานวนผูปวยที่แพทยวางแผนการรักษาดวยเคมีบําบัดและไดรับการรักษาดวย 

เคมบีําบัด ≤ 6 สัปดาหนับตามเกณฑที่กําหนด 

A(R) = จํานวนผูปวยที่แพทยวางแผนการรักษาดวยรังสีรักษาและไดรับการรักษาดวย 

รังสีรักษา ≤ 6 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 2 B(S) = จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปที่รายงาน 

B(C) = จํานวนผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปที่รายงาน 

B(R) = จํานวนผูปวยที่ไดรับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งท้ังหมดในปที่รายงาน 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A(s)/ B(s)) X 100  

(A(c)/ B(c)) X 100 

(A(R)/ B(R)) X 100 

เกณฑการประเมิน :ป 2561 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.วีรวุฒิ อิ่มสําราญ    ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ  

   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-2026800  โทรศัพทมือถือ : 081-8130123 

โทรสาร : 02-3547036  E-mail : armohmy@yahoo.com 

กรมการแพทย 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

- 80 - 80 
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2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

   โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 6357  โทรศัพทมือถือ : 081 935 7334 

โทรสาร : 0 2965 9851               E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย 

2. นายปวิช อภิปาลกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352     โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 

โทรสาร : 02-5918279               E-mail : eva634752@gmail.com 

สํานักยุทธศาสตรการแพทยกรมการแพทย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.2.1 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(2.2)  รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 

คําอธิบาย: 

ตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract)หมายถึง โรคตอกระจกที่ทานใหผูปวยมีระดับสายตา 

แยกวา 20/400 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ไดรับการผาตัด  

ภายใน  30 วัน 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ไดรับการวินิจฉัย 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

เกณฑการประเมิน :ป 2561 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

นพ.วรภัทร  วงษสวัสดิ์  นายแพทยชํานาญการ 

โทรศัพทที่ทํางาน : 034- 225818 ตอ 7172 โทรศัพทมือถือ : 061-4261532 

โทรสาร :034-225421  E-mail : warroph@gmail.com 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง) 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

โปรแกรม vision2020Thailand 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย      

 โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334      

โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย 

2. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ    

  โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352  โทรศัพทมือถือ : 085-9594499     

โทรสาร : 02-5918279   E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.2 Performance Agreement : PA  อธิบดีกรมการแพทย 

(3)  รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษา และหยุดเสพตอเนื่อง(remission) 

น้ําหนัก:รอยละ ......... 

คําอธิบาย: 

 ผูปวยยาเสพติด หมายถึง ผูที่ไดรับการวินิจฉัยเปนผูเสพ (Abuse) หรือผูติด (Dependence) ยาเสพติด 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาและหยุดเสพตอเนื่องเปน

ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน  และ12 หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (บสต.ติดตาม) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนาย 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

เกณฑการประเมิน :ป 2561 

 

หมายเหตุเกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

66 68 70 72 74 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.อังกูรภัทรากร นายแพทยทรงคุณวุฒิ  

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

มือถือ 086-3316106 

2. พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทรมือ

ถือ 089-1403884 

3. นพ. อัครพล คุรุศาสตรา รองผูอํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข 

มือถือ 081-5954450 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

กองบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 12เดือน 

70 70 70 
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(ระดับสวนกลาง) 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

1. นางอัจฉรา วิไลสกลุยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สํานักบริหารการสาธารณสุข   

2. นางระเบียบ  โตแกว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

 สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

3. นางไพวัล  อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

 สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.2 Performance Agreement : PA  อธิบดีกรมการแพทย 

(4)  รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบริการการดูแลระยะกลาง(Intermediate Care) 

น้ําหนัก:รอยละ ......... 

คําอธิบาย: 

การดูแลระยะกลาง หมายถึง การดูแลระยะเปลี่ยนผาน (transitional care) ระหวางหลังภาวะวิกฤติ

หรือเฉียบพลัน (acute conditions) และการดูแลที่บานหรือชุมชน โดยมีความเชื่อมโยงและตอเนื่องกัน  

เปนการดูแลกลุมผูปวยที่มีอาการคงที่แลว (medically stable*) แตยังไมคงที่ถึงกับจะสามารถดูแลโดย

ศั ก ยภาพที่ บ า นหรื อ ชุ ม ช น โ ดยทั่ ว ไ ป ไ ด ดี  ผู ป ว ยที่ ต อ ง กา ร ก ารดู แล ร ะยะกลา ง ยั ง ต อ ง ก า ร 

การดูแลทางการแพทย พยาบาลหรือสหสาขาวิชาชีพในสถานพยาบาล (intermediate bed หรือ 

intermediate ward) โดยการดูแลหลักในชวงนี้ไมตองใชแพทยเฉพาะทาง หัตถการและเครื่องมือที่ซับซอน 

สามารถทําไดอยางปลอดภัยในโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งนี้ เปนการดูแลในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

(ไมเกิน6 สัปดาหหรือ 45 วัน**)                                 

เนื่องจากคํานิยามของการดูแลระยะกลางมีความหลากหลาย การใหความจํากัดความไดคํานึงถึง

บริบทของปญหาและระบบสุขภาพของไทย เลี่ยงความซ้ําซอนกับระบบบริการเดิมที่มีอยูโดยเฉพาะที่เกี่ยวของ

กับชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียงและทรัพยากร  หลักฐานทางวิชาการบทเรียน 

จากตางประเทศและ best practice ในประเทศ ความปลอดภัยของผูปวย การยอมรับ (acceptability)  

การเขาถึงบริการโดยสะดวก เนนเติมชองวางที่ขาดและความเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยูเดิม เชน Community-

based rehabilitation, ระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว หรือทีมหมอครอบครัว  

กลุมเปาหมายในระยะเริ่มตนพัฒนา จึงเริ่มตนจากกลุมผูปวยหลังภาวะอัมพฤกษเฉียบพลัน 

(post-acute stroke) ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง รวมถึงกลุมผูปวยที่เปนปญหาของพื้นที่ทั้งบริบท

ดานการบริหารจัดการและความตองการของผูปวย ซึ่งจะสามารถบรรเทาไดดวยแผนการดูแลและกิจกรรม 

ในการดูแลระยะกลาง 

* ตามมาตรฐานและหลักวิชาการทางการแพทยหรือความเห็นของแพทย 

** พิจารณาจากระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลัก intensive rehabilitation, บทเรียนจากการพัฒนา 

ในตางประเทศและ best practice บางกล่ํา, หาดใหญ, สระบุร ี
 

รายการขอมูล 1 A หมายถึง จํานวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ดําเนินงานการดูแลระยะกลาง 

รายการขอมูล 2 B จํานวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมด 
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สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B)x100 

 

 

เกณฑการประเมิน :ป 2561 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.ธงธน เพิ่มบถศร ี  ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ  

   สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ 

โทรศัพทมือถือ : 081-7751555 E-mail : thongtana.p@dms.mail.go.th 

   สถานที่ทํางาน สถาบันเวชศาสตรผูสูงอาย ุกรมการแพทย 

2. นพ. ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตรนายแพทยเชี่ยวชาญ   

   รองผูอํานวยการกองบริหารสาธารณสุข 

   โทรศัพทมือถือ : 081-9230536   E-mail :  Peed.pr@gmail.com 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ 

    รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357    โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร  0 – 2965-9851             E-mail :  pattarawin@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

1. ดร.จุฑาทิพย พิทักษ               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901642  E-mail : kaonaina@gmail.com 

กองบริหารการสาธารณสุข 

2. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ           

รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357    โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

โทรสาร  0 – 2965-9851             E-mail :  pattarawin@gmail.com 

3. นายปวิช  อภิปาลกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สํานักยุทธศาสตรการแพทย 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6347   โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 

โทรสาร  0 – 2591-8279            E-mail :  eva634752@gmail.com 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 

- 5% - 10% 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5  ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

                   ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

                   ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.2 Performance Agreement : PA  อธิบดีกรมการแพทย 

(5)  รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 

น้ําหนัก :   รอยละ ......... 

คําอธิบาย : 

One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผาตัดผูปวยที่ไมตองรับเปนผูปวยในและอยูโรงพยาบาล 

ไมเกิน 24 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑการพิจารณาโรค จํานวน 12 โรค หัตถการตามรายละเอียดแนบทาย 

1. Inguinal hernia , Femoral hernia 

2. Hydrocele  

3. Hemorrhoid 

4. Vaginal bleeding 

5. Esophagogastric varices 

6. Esophageal stricture 

7. Esophagogastric cancer with obstruction 

8. Colorectal polyp 

9. Common bile duct stone 

10. Pancreatic duct stone  

11. Bile duct stricture 

12. Pancreatic duct  stricture 
 

รายการขอมูล 1 จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับการผาตัดแบบ One Day Surgery 

รายการขอมูล 2 
จํานวนผูปวยที่เขาเง่ือนไขในการเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery  

ดวยโรคที่กําหนด (Principle diagnosis) 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B)x 100 

เกณฑการประเมิน :ป 2561 

 

  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 

- รอยละ 15 - รอยละ 15 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1.นพ.ทวี  รัตนชูเอก  โรงพยาบาลราชวิถี 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 0-2354-8077    โทรศัพทมือถือ : 081-8145705 

โทรสาร  0-2354-8146               E-mail : thawee1958@gmail.com 

2.นพ.ทวีชัย   วิษณุโยธิน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 044-235000โทรศัพทมือถือ : 081-9674148 

โทรสาร  044 – 235388E-mail :  taweechai1@hotmail.com 

3.นพ.วิบูลย  ภัณฑบดีกรณ  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

โทรศัพทท่ีทํางาน :034-587800โทรศัพทมือถือ : 081-9417746 

โทรสาร  034 – 511507E-mail :wibunphantha@yahoo.com 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

1.กองตรวจราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.นพ.ภัทรวินฑอัตตะสาระ   

รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย          

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357    โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

โทรสาร  0 – 2965-9851     E-mail : pattarawin@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ  

รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357    โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

โทรสาร  0 – 2965-9851           E-mail :  pattarawin@gmail.com 

2.นายปวิช  อภิปาลกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สํานักยุทธศาสตรการแพทยกรมการแพทย 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-6347   โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 

โทรสาร  0 – 2591-8279            E-mail :  eva634752@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5  ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

                   ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

                   ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.2 Performance Agreement : PA  อธิบดีกรมการแพทย 

(7)  อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป  

     (ทั้งที่ ER และ Admit) 

น้ําหนัก :   รอยละ ......... 

คําอธิบาย : 

 ECS: Emergency Care System (ระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ) 

หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปองกันภาวะ

ทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบดวยการดูแลผูปวยกอนถึง

โรงพยาบาล(EMS) การดูแลในหองฉุกเฉิน(ER)การสงตอระหวางสถานพยาบาล (Referral System) การ

จัดการสาธารณภัยดานการแพทยและสาธารณสุข(Disaster) 

แนวคิดการจัดบริการ ECSคือการพัฒนา “หวงโซคุณภาพ(Chain of Quality)”ไดแก 

EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสราง “หวงโซแหงการรอดชีวิต

(Chain of Survival)” ของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเปาประสงค  

1)เพิ่มการเขาถึงบริการของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน  

2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ปองกันได(Preventable Death) จากการเจ็บปวยฉุกเฉิน  

3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การพัฒนา ECS ในป 2561-2565 จะมุงเนนการพัฒนา ER คุณภาพ 

“ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน”หมายถึงผูมารับบริการ ณ หองฉุกเฉินและไดรับการคัดแยกเปน Triage Level 1 และ 2 

“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง”หมายถึง นับจากเวลาที่ผูปวยมาหองฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to 

Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในหองฉุกเฉิน 

 

รายการขอมูล 1 มาตรฐาน 43 แฟมกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 2 A = จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินทีเ่สียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  B = จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด 

 

เกณฑการประเมิน :อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน

ในโรงพยาบาลระดับ F2 นอยกวารอยละ 12 
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ป 2561 :  

 

วิธีการประเมินผล :  

ขั้นตอนที่ 1 : โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล

และ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ ขึ้นไปเพื่อทําหนาที ่

1.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 

1.2 รวบรวมขอมูลการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน24 ชั่วโมง 

1.3 วิเคราะหโรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 

1.4 Audit เพื่อคนหาโอกาสการพัฒนา และจัดทําขอเสนอแนะ 

1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดลําดับความสําคัญ 

1.6 นําแผนไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 

1.ระบบขอมูล 

- ม ีNational Triage 

- จัดทําคูมือ ER คุณภาพ 

และความปลอดภัย(ER 

Safety Goals) 

-ปรับปรุงเกณฑประเมิน

คุณภาพระบบการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

(ECS) 

- จัดทํามาตรฐานขอมูล

หองฉุกเฉิน 

-สื่อสารนโยบายและการ

ดําเนินงานพัฒนาหอง

ฉุกเฉิน 

1.ระบบขอมูล 

- จํานวน รพ. F2 ขึ้นไป 

สงขอมูลแฟม Accident 

รอยละ 40  

2. การจัดการสาธารณ

ภัยในสถานพยาบาล 

   - จํานวนโรงพยาบาล

ตั้งแต F2 ขึ้นไปที่

ประเมิน Hospital 

Safety Index รอยละ 

40 

3. ER คุณภาพ 

  - จํานวนโรงพยาบาล

ระดับ M1, S, A ม ีTEA 

unit ที่ไดมาตรฐาน 

รอยละ 40 

1.ระบบขอมูล 

- จํานวน รพ. F2 ขึ้นไป 

สงขอมูลแฟม Accident 

รอยละ 60 

2. การจัดการสาธารณ

ภัยในสถานพยาบาล 

   - จํานวนโรงพยาบาล

ตั้งแต F2 ขึ้นไปที่

ประเมิน Hospital 

Safety Index รอยละ 

60 

- จํานวนของโรงพยาบาล

ตั้งแต F2 ขึ้นไปผาน

เกณฑ ECS คุณภาพ 

รอยละ 70 

3. ER คุณภาพ 

  - จํานวนโรงพยาบาล

ระดับ M1, S, A ม ีTEA 

unit ที่ไดมาตรฐาน 

รอยละ 60 

1.ระบบขอมูล 

- จํานวน รพ. F2 ขึ้นไป 

สงขอมูลแฟม Accident 

รอยละ 80  

2. การจัดการสาธารณภัย

ในสถานพยาบาล 

   - จํานวนโรงพยาบาล

ตั้งแต F2 ขึ้นไปที่ประเมิน 

Hospital Safety Index 

รอยละ 80 

3. ER คุณภาพ 

  - จํานวนโรงพยาบาล

ระดับ M1, S, A ม ีTEA 

unit ที่ไดมาตรฐาน 

รอยละ 80 
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ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล 

2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน 24ชั่วโมง ตามระดับ

โรงพยาบาล/จังหวัด 

2.3 สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ การฝกอบรม 

ขั้นตอนที่ 3 สวนกลาง 

2.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล/เขต 

2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน 24ชั่วโมง ตามระดับ

โรงพยาบาล/เขต 

2.3 วิเคราะหในระดับนโยบาย เชน สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. พ.ญ.นฤมล สวรรคปญญาเลิศ หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906286 โทรศัพทมือถือ : 081-8424148 

E-mail : mertthailand@gmail.com  / Ieip.dms@gmail.com 

กรมการแพทย 

2. น.พ.รัฐพงษ บุรีวงศ แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 

โทรศัพทที่ทํางาน : 035-211888 ตอ 2103โทรศัพทมือถือ : 086-5694886 

โทรสาร : 035-242182   E-mail : rattapong.b@gmail.com 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

3. นพ.ชาติชาย คลายสุบรรณ 

โทรศัพทมือถือ : 086-1414769โทรสาร : 037-211297 

E-mail : beera024@gmail.com 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุร ี

4. นพ.ไพโรจน เครือกาญจนา หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน 

โทรศัพทมือถือ : 081-6400614 

โรงพยาบาลราชวิถี 

5. นพ.สัจจะ ชลิตาภรณโทรศัพทมือถือ : 095-9254656 

E-mail : tsenjoyme@gmail.com 

กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

6. นพ.เกษมสุข โยธาสมุทรโทรศัพทมือถือ : 083-8033310 

E-mail : k.yothasamutr@gmail.com 

กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน 

7. นางธัณณจิรา ธนาศิริธัชนันท รองผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร 
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โทรศัพทมือถือ : 085-4881669E-mail : thunjira.t@niems.go.th 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

1. นพ.กิตติ์พงศ สัญชาตวิรุฬหผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

โทรศัพทมือถือ : 081-2554711Email : dr_nok@yahoo.com 

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

2. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์ รองผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

โทรศัพทมือถือ : 081-6606069Email: soontornchin@gmail.com 

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

3. พ.ญ.นฤมล สวรรคปญญาเลิศ หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906286 โทรศัพทมือถือ : 081-8424148 

E-mail : mertthailand@gmail.com / Ieip.dms@gmail.com 

กรมการแพทย 

4. นางนริศรา แยมทรัพย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906285 โทรศัพทมือถือ : 081-9883925 

โทรสาร : 02-5918276         E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

กลุมฉุกเฉินทางการแพทย กรมการแพทย 

5. นางพรทิพย บุนนาค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

โทรศัพทมือถือ : 081-9241771Email: pherex099@gmail.com 

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

1. พ.ญ.นฤมล สวรรคปญญาเลิศ หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906286โทรศัพทมือถือ : 081-8424148 

E-mail : mertthailand@gmail.com / Ieip.dms@gmail.com 

กรมการแพทย 

2. นางนริศรา แยมทรัพย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906285โทรศัพทมือถือ : 081-9883925 

โทรสาร : 02-5918276          E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

กลุมฉุกเฉินทางการแพทย กรมการแพทย 

3. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์ รองผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

โทรศัพทมือถือ : 081-6606069Email: soontornchin@gmail.com 

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

4. นายโสรัจจะ ชูแสง หัวหนางานบริหารระบบสารสนเทศ 
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โทรศัพทมือถือ : 081-8271669Email : sorajja.c@niems.go.th 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.3 ตัวชี้วัดดานยาเสพติด 

(1)  รอยละของสถานพยาบาลยาเสพติดที่ผานการรับรองคุณภาพ 

น้ําหนัก:รอยละ ........ 

คําอธิบาย: HA ยาเสพติด 

กระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบในการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการใหบริการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดทั้งในหนวยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่นนอกกระทรวงฯ เพื่อใหมีรูปแบบและสามารถใหบริการบําบัดรักษาผู

เสพ/ผูติดยาเสพติดที่เหมาะสม สามารถสรางหลักประกันวาประชาชนจะไดรับบริการที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ดานการบําบัดฟนฟู  เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

เพื่อใหเปนพลังสําคัญของแผนดินในการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

การติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดทุกระบบทั่ว

ประเทศ เปนกลไกในการติดตามกํากับการดําเนินงานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของสถานบําบัดทั่ว

ประเทศใหไดตามเกณฑมาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด (HA ยาเสพติด) ตลอดจนสนับสนุนและ

กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานบําบัดอยางตอเนื่อง สงผลตอการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน 72 74 76 78 80 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล:   สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :นางนิภาวัล  บุญทับถม      เบอรติดตอ :02 531 0081 ตอ 504 
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1.5.3 ตัวชี้วัดดานยาเสพติด 

(2)  รอยละของสถานพยาบาลยาเสพติดที่ผานการรับรองคุณภาพ และยังคงรักษาสภาพ 

น้ําหนัก:รอยละ ........ 

คําอธิบาย:  

กระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบในการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการใหบริการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดทั้งในหนวยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่นนอกกระทรวงฯ เพื่อใหมีรูปแบบและสามารถใหบริการบําบัดรักษาผู

เสพ/ผูติดยาเสพติดที่เหมาะสม สามารถสรางหลักประกันวาประชาชนจะไดรับบริการที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ดานการบําบัดฟนฟู  เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

เพื่อใหเปนพลังสําคัญของแผนดินในการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

การติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดทุกระบบทั่ว

ประเทศ เปนกลไกในการติดตามกํากับการดําเนินงานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของสถานบําบัดทั่ว

ประเทศใหไดตามเกณฑมาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด (HA ยาเสพติด) ตลอดจนสนับสนุนและ

กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานบําบัดอยางตอเนื่อง สงผลตอการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน 67 69 71 73 75 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล:   สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :นางนิภาวัล  บุญทับถม     เบอรติดตอ :02 531 0081 ตอ 504 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.4การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 

(1)  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 

น้ําหนัก:รอยละ ......... 

คําอธิบาย: 

ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงศักยภาพของสถานบริการทางการแพทยเฉพาะทางที่พัฒนาคุณภาพตนเอง 

ใหไดตามเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพฉบับปกาญจนาภิเษก (HA) หรือมาตรฐานฉบับ 

ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลโดยการควบคุมกํากับจากสถาบันพัฒนาและ 

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

 ผานบันไดขั้นที่ 1 หมายถึง  สถานบริการไดรับการเขาเยี่ยมใหคําปรึกษาและผานเกณฑการประเมิน

ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ ตามที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกําหนดไว 

 ผานบันไดขั้นที่ 2หมายถึงสถานบริการที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากบันไดข้ันที่1 สามารถวิเคราะห

เปาหมายของงานและวิเคราะหหาโอกาสพัฒนาไดอยางเปนระบบ 

 ผาน HAหมายถึง สถานบริการไดรับการพัฒนา มีการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลอยางครบถวน 

 ผานRe-Accredit  หมายถึง สถานบริการที่ผานการรับรอง HA  เปนครั้งที่ 2 ขึ้นไป 

เกณฑการใหคะแนน: วัดผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับ คะแนน 2 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน ไมผาน/ไมสําเร็จ - - - ผาน/สําเร็จ 

แนวทางการประเมินผล: 

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานวามีการพัฒนาตามเงื่อนไขของ พ.ร.พ. อยางตอเนื่อง 

วัดผลจากใบประกาศของ พ.ร.พ. ที่กําหนดวัน เวลา ที่หมดอายุ 

หมายเหตุ :  หนวยงานที่ตองจัดทําตัวชี้วัดการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 

1. สถาบันทันตกรรม 

2. โรงพยาบาลธัญญารักอุดรธานี 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร เบอรติดตอ :0 2590 6135                   
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ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวกัลยณัฏฐ วงษขุนไกล                      เบอรติดตอ :0 2590 6136 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.5โครงการสําคัญที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน 

น้ําหนัก:รอยละ ....... 

คําอธิบาย: 

รายชื่อหนวยงานที่ตองจัดทําตัวชี้วัดโครงการสําคัญที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน (COE ของ

หนวยงาน) 

1. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

2. โรงพยาบาลสงฆ 

3. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต ิ

4. สถาบันทันตกรรม 

5. สถาบันประสาทวิทยา 

6. สถาบันพยาธิวิทยา 

7. สถาบันโรคผิวหนัง 

8. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

9. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี 

10. โรงพยาบาลผิวหนังเขตรอนภาคใต จังหวัดตรัง 

 

โดยท่ี :หนวยงานเปนผูกําหนดตัวชี้วัดเองตามแบบฟอรมท่ี ก.พ.ร. กําหนด 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) /ภารกิจหลัก 

ของกรม/แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด 

ระหวางกรมที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

1.5.5โครงการสําคัญที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน 

  (1) ..........................................(ชื่อตัวชี้วัด).................................................. 

น้ําหนัก:รอยละ ....... 

คําอธิบาย: 

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

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

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

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

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

 

เกณฑการใหคะแนน:  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  

2  

3  

4  

5  

แนวทางการประเมินผล: 

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

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

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

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

 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: ................................................................. 

ผูกํากับตัวชี้วัด : .............................................................เบอรติดตอ :..............................                   

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :..................................................             เบอรติดตอ :.............................. 
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มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1DMS Smart Services 

น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย 

กรมการแพทยมุงใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาบริการอัจฉริยะ (Smart Service) เชน 

ระบบอัจฉริยะสําหรับบริการการแพทยฉุกเฉิน บริการการตรวจสอบสิทธิและขอมูลสุขภาพ บริการระบบนัด

หมายของโรงพยาบาล ไปจนถึงบริการอัจฉริยะเพื่อผูพิการและผูสูงอายุในการเขาสูสังคมสูงวัย ซึ่งขับเคลื่อน

ตามความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ (Citizen driven) โดยแปรสภาพบริการของรัฐจากรูป

แบบเดิมไปสูบริการดิจิทัลที่ผูรับบริการสามารถเลือกใชบริการผานอุปกรณที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนา

ไปสูบริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ (Automated public services) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากลและ

สอดคลองกับความตองการ ทั้งนี้ เพื่อชวยลดระยะเวลาในการรอคอยและลดการเดินทางของผูรับบริการ 

เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายในแตละดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการเตรียมความพรอมในการเปนหนวยบริการในการพัฒนาระบบบริการดาน

สุขภาพสําหรับประชาชนดวยดิจิทัล 

2 มีการพัฒนาบริการดวยระบบบริหารแฟมประวัติผูปวย (e-File) 

3 มีการพัฒนาบริการดวยระบบบริหารการนัดหมายลวงหนา (e-Appointment) 

4 มีการประเมินระยะเวลารอคอยของผูรับบริการลดลงรอยละ 10 

5 มีการประเมินระยะเวลารอคอยของผูรับบริการลดลงรอยละ 20 

หมายเหตุ : 

 สําหรับหนวยงานสวนกลาง (ภายในอาคารกรมการแพทย) ในระดับคะแนนที่ 2 และ 3 ใหมีการ

พัฒนาบริการตามภารกิจของหนวยงานอยางนอย 1 บริการ 
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หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักสารสนเทศการแพทย 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศการแพทย  เบอรติดตอ : 02590 6316 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :นายชัยวัฒน  คารวะพิทยากุล   เบอรติดตอ : 02590 6392 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการใหบริการประชาชน 

น้ําหนัก:   รอยละ 2 

คําอธิบาย :  

 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยพ.ศ. 2556 – 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

ภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอสังคมและความตองการของประชาชนผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากและ

รวดเร็วไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร “การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน (Service Excellence)” 

โดยใหหนวยงานภาครัฐในฐานะผูใหบริการหลักแกประชาชนตองมีการปรับตัวและพัฒนากระบวนการทางานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคุณภาพการบริการทั้งเรื่องรูปแบบและการเขาถึงบริการระยะเวลาในการใหบริการ

ขั้นตอนการใหบริการคุณภาพของบริการที่สงมอบความโปรงใสในการใหบริการและคาใชจายในการขอรับบริการที่

มุงเนนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและการสงมอบบริการที่เปนที่ยอมรับไดมาตรฐานในรูปแบบของ

“ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA)”  

 ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) เปนเอกสารที่บันทึก

ขอตกลงระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนโดยทั้ง 2 ฝายตองรวมกันกําหนด

ขอบเขตของการใหบริการระดับการใหบริการ (Level of Service) ขั้นต่ําที่ทั้งสองฝายยอมรับไดซึ่งขอตกลงระดับ

การใหบริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปรงใสที่ผูใหบริการมีใหแก

ผูรับบริการดังนั้นองคประกอบของขอตกลงจะประกอบดวยขอบเขตการใหบริการขอกําหนดการใหบริการ 

ระดับการใหบริการขั้นตอนการใหบริการและการรับเรื่องราวรองเรียน 

 คูมือการใหบริการเปนการตอยอดจาก “ขอตกลงระดับการใหบริการ(Service Level Agreement : SLA)”

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 
จัดสงขอมูลกระบวนงานที่จัดทําคูมือการใหบริการ ตามแนวทางตามขอตกลงระดับการ

ใหบริการ (SLA) โดยใชแบบฟอรม A-E และจัดทําแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

2 จัดทําคูมือการใหบริการ (ตามแบบฟอรมท่ี ก.พ.ร.กรมการแพทย กําหนด) 

3 
จัดทําคูมือการใหบริการประชาชน จํานวน 1 เรื่อง  โดยใชขอตกลงระดับการใหบริการที่จัดทํา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาปรับปรุง หรือจัดทํากระบวนงานใหม 

4 
จัดทําคูมือการใหบริการประชาชน จํานวน 2 เรื่อง โดยใชขอตกลงฯ หรือกระบวนงานใหม 

ที่ไมเคยจัดทําเปนคูมือการใหบริการประชาชนมากอน 

5 - เผยแพรคูมือการใหบริการประชาชนทั้ง 2 คูมือ 

- สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคูมือการใหบริการประชาชน 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เบอรติดตอ : 02590 6135 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวศิรินทิพย  แสงมิ่ง   เบอรติดตอ : 02590 6136 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวกัลยณัฏฐ  วงษขุนไกล   
 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่ดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส                 

                 ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของกรมการแพทย  

เกณฑการใหคะแนน:  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  

5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานสงผูแทนเขารวมประชุม/อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของกรมการแพทย 

2 หนวยงานนําสงผลประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)            

โดยระบุปจจัย ปญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาใหสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

3 หนวยงานจัดทําแผนตามผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)เพื่อพัฒนาองคกร 

4 หนวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณธรรม
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ภายในหนวยงาน 

5 หนวยงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) รวมทั้งระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค           

และแนวทางพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แนวทางการประเมินผล 

 หนวยงานแจงรายชื่อผูแทนเขารวมประชุม/อบรม ภายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 

 หนวยงานนําสงผลการประเมินตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ภายใน
เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2561 

 หนวยงานนําสงผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ 
ภายในหนวยงาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

 ผลการดําเนินการจัดสงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  

ผูกํากับตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล เบอรติดตอ : 0 2590 6200 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : นางสาวผุสดี  คชสาร เบอรติดตอ : 0 2590 6157 
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ตัวชี้วัดที่  2.4ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ   

น้ําหนัก     : รอยละ  

คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการโดยสวนราชการ 

ตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา และประกาศ 

สอบราคาและสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐใหบริการ

ขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน 

ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ  

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 

5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

- จัดสถานที/่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน สําหรับใหบริการขอมูลขาวสาร 

ตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 

- เจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ

ขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

- มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับการ

ใหบริการขอมูลขาวสาร ที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

มาตรา 7, 9 ดังนี้ 

- มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7, 9ครบถวน และเปนปจจุบัน 

- จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถ

สืบคนไดสะดวก รวดเร็ว 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการดังนี้ 

- มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ เปนการเฉพาะ 

- ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ      

ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

- จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการรายงาน      

ใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

- มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการใหบริการ

ขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องท่ีสามารถตอบสนอง หรือ
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ใหบริการขอมูลขาวสารไดครบถวนรอยละ 100 

 

 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารบุคลากรในสวนราชการ 

และประชาชนทราบ ดังนี้ 

- จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตาม

บทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

หรือเขารวมอบรม/สัมมนา/ดูงาน โดยสํานักงานเลขานุการกรมเปนจัดฯ 

- ประชาสัมพันธเผยแพรเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบ ผานชองทางตางๆ 

อยางนอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส  

- รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตาง 

ๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดาน

การเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร  

- เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการ ลง

นามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และ

เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 

5 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ  

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สงใหสํานักงานเลขานุการกรม รอบ 12 เดือน (ภายใน

วันที่ 15 ตุลาคม 2561) 

หมายเหตุ :   
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 สนับสนุนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 หนวยงานภายในอาคารกรมการแพทย ใชคะแนนจากผลประเมินของสํานักงานเลขานุการกรม 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ :  1. แฟม ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสาร     

            ของราชการ ป 2555-2556-2557 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล:เลขานุการกรมการแพทย  

ผูกํากับตัวชี้วัด :  เลขานุการกรมการแพทย เบอรติดตอ : 0 25906080 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : นางสาวสายพิณ  สกุลจารุสุทธิ เบอรติดตอ : 0 25906073 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : นางวิไลวรรณ ภาคปราบ เบอรติดตอ : 0 25906073 
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มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพ (รอยละ 15) 
กรณีที่ 1  

มีครบทุกตัวชี้วัด 

กรณีที่ 2  

มไีมครบทุกตัวชี้วัด 

3.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2 2 

3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจํา 1 1 

3.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 1 1 

3.4 ระดับความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุน 1 1 

3.5 ระดับความสําเร็จของการลงบัญชีสินทรัพยในระบบ GFMIS ใหถูกตอง 

และครบถวน 
1 2 

3.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับหนวยงาน 1 1 

3.7 รอยละความสําเร็จของการผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดานบัญชีระดับหนวยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
1 - 

3.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อประเมินสวนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) 

การลดใชกระดาษในสํานักงาน 

1 1 

3.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ของหนวยงาน 
1 1 

รวม 10 10 

 

หมายเหตุ : กรณีที่ 2หนวยงานภายในอาคารกรมการแพทย (ยกเวนกองคลัง) 
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

น้ําหนัก : รอยละ...... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย : 1. การพิจารณาผลสําเร็จดานการบริหารงบประมาณประจําป จะใชอัตราการเบิกจาย

งบประมาณรายจายภาพรวมของหนวยงาน จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) 

  2. การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

ของหนวยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่หนวยงานไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน

กันยายน 2561 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลว 

มาเปนฐานในการคํานวณ 

เหตุผล : ดวยกรมบัญชีกลางไดจัดใหมีการมอบรางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

ดานการเงินการคลังข้ึน ซึ่งรางวัลดังกลาวมีเจตจํานงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวม

ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยยกยองเชิดชูสวนราชการที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปรงใส

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนขวัญกําลังใจใหกับสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน (ดานการเงิน การคลัง) 

ใหไดรับการยกยอง เปนที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการดานการเงินการคลังเปนองคประกอบสําคัญที่

สงเสริมใหสวนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เพื่อเปนการสงเสริมใหสวนราชการบริหารจัดการดานการเงินการคลังอยางถูกตองโปรงใส 

และเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน โดยประเมินในภาพรวมของสวนราชการใน 5 มิติ คือ มิติดานการจัดซื้อจัดจาง 

มิติดานการเบิกจาย มิติดานการบัญชี มิติดานการตรวจสอบภายใน และมิติดานความรับผิดทางละเมิด ซึ่งเปน

การประเมินตามขั้นตอนการบริหารดานการเงินการคลัง กลาวคือ เริ่มตนจากดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

เมื่อจัดซื้อจัดจางสําเร็จแลวก็จะเขาสูขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณการลงบัญชี และมีการตรวจทานโดย

หนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนงาน ที่ดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง 

ครบถวน และทั้งนี้ หากมีการผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดขึ้นก็จะเขาสูขั้นตอนการละเมิดทางแพงซึ่งเปนมิติ

ดานสุดทาย 

  ดังนั้น กองคลังในฐานะผูรับผิดชอบดานการบริหารการเงินการคลัง ในดานมิติการจัดซื้อจัดจาง 

มิติดานการเบิกจาย มิติดานการบัญชี จึงไดกําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานใน

สังกัดกรมการแพทย ทั้งนี้เพื่อสงผลใหกรมการแพทยไดรับการคัดเลือกเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในการ

บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ตลอดจนสรางความโปรงใส และเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

สูตรการคํานวณ : 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่หนวยงานเบิกจายตั้งแตตนปจนถึงสิ้นไตรมาส x 100 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่หนวยงานไดรับตั้งแตตนปจนถึงสิ้นไตรมาส 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ณ 

สิ้นไตรมาสที่ 4 
88 90 92 94 96 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล :กองคลัง 

ผูกํากับตัวชี้วัด :ผูอํานวยการกองคลัง    เบอรติดตอ: 0 2590 6102 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : ฝายงบประมาณ    เบอรติดตอ:025906099  

   ฝายตรวจสอบ    เบอรติดตอ :025906236 
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ตัวชี้วัดที่  3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจํา  

น้ําหนัก : รอยละ...... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย :  

การพิจารณาผลสําเร็จดานการบริหารงบประมาณประจําป จะใชอัตราการเบิกจายงบประมาณ

รายจายประจําของหนวยงาน จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

เหตุผล :  

ดวยกรมบัญชีกลางไดจัดใหมีการมอบรางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

ดานการเงินการคลังข้ึน ซึ่งรางวัลดังกลาวมีเจตจํานงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวม

ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยยกยองเชิดชูสวนราชการที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปรงใส

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนขวัญกําลังใจใหกับสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน (ดานการเงินการคลัง) 

ใหไดรับการยกยอง เปนที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการดานการเงินการคลังเปนองคประกอบสําคัญ 

ที่สงเสริมใหสวนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เพื่อเปนการสงเสริมใหสวนราชการบริหารจัดการดานการเงินการคลังอยางถูกตองโปรงใส 

และเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน โดยประเมินในภาพรวมของสวนราชการใน 5 มิติ คือมิติดานการจัดซื้อจัดจาง 

มิติดานการเบิกจาย มิติดานการบัญชี มิติดานการตรวจสอบภายใน และมิติดานความรับผิดทางละเมิด ซึ่งเปน

การประเมินตามขั้นตอนการบริหารดานการเงินการคลัง กลาวคือ เริ่มตนจากดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เมื่อ

จัดซื้อจัดจางสําเร็จแลวก็จะเขาสูขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ การลงบัญชี และมีการตรวจทานโดยหนวย

ตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนงาน ที่ดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และ

ทั้งนี้ หากมีการผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดขึ้นก็จะเขาสูขั้นตอนการละเมิดทางแพงซึ่งเปนมิติดานสุดทาย 

  ดังนั้น กองคลังในฐานะผูรับผิดชอบดานการบริหารการเงินการคลัง ในดานมิติการจัดซื้อจัด

จาง มิติดานการเบิกจาย มิติดานการบัญชี จึงไดกําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ในสังกัดกรมการแพทย ทั้งนี้เพื่อสงผลใหกรมการแพทยไดรับการคัดเลือกเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในการ

บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ตลอดจนสรางความโปรงใส และเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

สูตรการคํานวณ : 

เงนิงบประมาณรายจายประจําที่หนวยงานเบิกจายตั้งแตตนปจนถึงสิ้นไตรมาส x 100 

วงเงินงบประมาณรายจายประจําท่ีหนวยงานไดรับตั้งแตตนปจนถึงสิ้นไตรมาส 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจํา  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
90.36 92.36 94.36 96.36 98.36 
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หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล :กองคลัง 

ผูกํากับตัวชี้วัด :ผูอํานวยการกองคลัง    เบอรติดตอ: 0 2590 6102 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : ฝายงบประมาณ    เบอรติดตอ:025906099  

   ฝายตรวจสอบ    เบอรติดตอ : 0 25906236 

 

ตัวชี้วัดที ่ 3.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

น้ําหนัก : รอยละ .... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของหนวยงาน เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนของหนวยงาน ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดย

จะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

ของหนวยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่หนวยงานไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับ

ไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส

งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

เหตุผล :  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเรื่องการเรงรัดการใชจายงบประมาณ 

ประกอบดวย 

  1. กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมไมนอยกวา รอยละ 96 และ

รายจายลงทุนไมนอยกวา รอยละ 87 

  2. ใหเรงรัดการฝกอบรมประชุมสัมมนา โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณโดยเบิกจายไดในไตรมาสที่ 1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

  3. ใหเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 

   3.1 รายการรายจายลงทุนที่มีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพัน

และเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

   3.2 รายการรายจายลงทุนที่มีวงเงินตอรายการตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป จะตองกอ

หนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเวนรายการที่มีวงเงินตอรายการเกิน 1000 ลานบาท ใหกอหนี้

ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 
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สูตรการคํานวณ : 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่หนวยงานเบิกจายตั้งแตตนปจนถึงสิ้นไตรมาส x 100 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่หนวยงานไดรับตั้งแตตนปจนถึงสิ้นไตรมาส 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
80 82 84 86 88 

 

หมายเหตุ: 

 1.กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ 87 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

 2.การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่หนวยงานไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณรายจายลงทุน

ที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที ่3.4 ระดับความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุน 

น้ําหนัก : รอยละ ...... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย : 

  หนวยงานสามารถกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุน (ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) ที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

โดยที่ : การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผานเกณฑระดับความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 

รายจายลงทุน 

 

กลุม เรื่องที่ประเมิน 

1 รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบลงทุน ที่มีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท ดําเนินการจัดซื้อ   

จัดจางทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดแลวเสร็จและเบิกจายงบประมาณไดภายในไตรมาสที่ 1 

2 รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบลงทุน ที่มีวงเงินตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน1,000 

ลานบาท  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดแลวเสร็จภายใน      ไตรมาสที่ 

1 และเบิกจายตามงวดงาน 

3 รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบลงทุน ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท และรายจายลงทุน

ผูกพันรายใหม ดําเนินการจัดซื้อจัดจางทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดแลวเสร็จไดภายในไตรมาส

ที่ 2 และเบิกจายตามงวดงาน 

หมายเหตุ: 

  หนวยงานที่ไมไดรับจัดสรรงบลงทุนตามพระราชบัญญัติเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดดังกลาวไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 3.9ระดับความสําเร็จของการลงบัญชี

สินทรัพยในระบบ GFMIS ใหถูกตองและครบถวน 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล :กองคลัง 

ผูกํากับตัวชี้วัด :ผูอํานวยการกองคลัง    เบอรติดตอ: 0 2590 6102 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : ฝายพัสดุ    เบอรติดตอ :0 2590 6104 

   ฝายงบประมาณ    เบอรติดตอ :0 25906099  
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 ระดับความสําเร็จของการลงบัญชีสินทรัพยในระบบ GFMIS ใหถูกตองและครบถวน 

น้ําหนัก : รอยละ .............. (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย :เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบบัญชีสินทรัพยของหนวยงาน เปรียบเทียบระหวางทะเบียนคุม
สินทรัพยของหนวยงาน กับรายงานในระบบสินทรัพยของกรมบัญชีกลาง (GFMIS) ใหถูกตองครบถวนตรง
ความเปนจริง การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผานเกณฑระดับความสําเร็จของการลงบัญชี
สินทรัพยในระบบ GFMIS ใหถูกตองและครบถวน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

โดยท่ี : การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผานเกณฑระดับความสําเร็จของการลงบัญชีสินทรัพย 

ในระบบ GFMIS ใหถูกตองและครบถวน 

ขั้นตอน เรื่องที่ประเมิน 

1 ตรวจสอบหมวดของครุภัณฑกอนการจัดซื้อ เพื่อการลงทะเบียนครุภัณฑและลงสรางขอมูล

สินทรัพย ในระบบ GFMIS ไดถูกตอง มิฉะนั้นจะมีผลตอการคิดคาเสื่อมราคา 

2 ตรวจสอบราคาครุภัณฑตามเอกสารการจัดซื้อใหถูกตอง โดยมูลคาการลงทะเบียนครุภัณฑ  

ตองเปนเฉพาะราคาของครุภัณฑและรวมภาษีแลวเทานั้น เพื่อใหตรงกับขอมูลสินทรัพยในระบบ 

GFMIS ซึ่งในระบบฯ จะเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวเสมอ 

3 การออกหมายเลขครุภัณฑ ถาซื้อมาเปนชุดประกอบกันตองออกหมายเลขเดียว แตมีครุภัณฑยอย

ประกอบ ซึ่งจะตองตรงกันทั้งทะเบียนครุภัณฑ และการสรางขอมูลสินทรัพยในระบบ GFMIS 

4 การออกหมายเลขครุภัณฑในทะเบียนนั้น ครุภัณฑหนึ่งชิ้นตองมีหนึ่งหมายเลข ซึ่งเวลาไปสราง

ขอมูลหลักสินทรัพยก็เชนกัน แตบางครั้งพบวาซื้อในคราวเดียวหลายชิ้น แตในระบบ GFMIS สราง

ขอมูลสินทรัพยเพียงหมายเลขเดียว ทําใหไมตรงกับทะเบียนครุภัณฑที่คุมไว 

5 การบันทึกชื่อครุภัณฑ ตองตรงตามท่ีไดรับการอนุมัติใหจัดซื้อ โดยหามยอหรือลงเฉพาะชื่อภาษา

ใดภาษาหนึ่ง เพราะจะทําใหไมสามารถตรวจสอบคูกันระหวางทะเบียนครุภัณฑกับขอมูลสินทรัพย

ในระบบ GFMIS ได 

6 เมื่อมีการสรางหมายเลขสินทรัพยในระบบ GFMIS แลว ตองรีบดําเนินการตั้งเบิกโดยเร็วเพื่อไม

กระทบตอการลางพักสินทรัพยในระบบ GFMIS เพราะจะทําใหมูลคาสินทรัพยในบัญชีไมตรงตาม

ความเปนจริง 

7 เมื่อมีหมายเลขสินทรัพยที่ไดจากระบบ GFMIS แลวตองนําไปลงคูกับหมายเลขครุภัณฑใน

ทะเบียนคุมเสมอเพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบคูกัน 

8 เมื่อการจําหนายครุภัณฑไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว ตองบันทึกตัดจําหนายครุภัณฑออกจาก

ทะเบียนคุมและตัดจําหนายสินทรัพยในระบบ GFMIS ดวย มิฉะนั้นสินทรัพยในทะเบียนครุภัณฑ

และในระบบ GFMIS  จะมีมูลคา ไมตรงกัน 
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9 ตรวจสอบบัญชีพักครุภัณฑในระบบ GFMIS ทุกเดือน โดยดําเนินการลางพักบัญชีใหเปนสินทรัพย

ในระบบ GFMIS เพื่อใหสินทรัพยในทางบัญชีของฝายพัสดุและฝายบัญชีตรงกัน 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: กองคลัง 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองคลัง   เบอรติดตอ : 0 2590 6102 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :ฝายพัสด ุ    เบอรติดตอ :0 2590 6105 

ตัวชี้วัดที3่.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับหนวยงาน 

น้ําหนัก : รอยละ .................. (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย : ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่หนวยงานสามารถจัดทํา

บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหาร

ทรัพยากรของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ  

เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยท่ี : 

ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

(ประเมินผลจากเอกสารและหลักฐานตางๆ) 
คะแนน 

1 หนวยงานมีการตรวจสอบ

ความถูกตองของการระบุ

คาใชจายเขาสูกิจกรรมยอย

ในระบบ  GFMIS สําหรับ

ขอมูลคาใชจายของ

ปงบประมาณ 2560 

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการตรวจสอบความ

ถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยใน

ระบบ GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายป 2560 ดังนี้ 

1.  หนังสือแสดงการตรวจสอบคาใชจายจากผูมีอํานาจ 

2.  รายงานตนทุนรวมของหนวยงาน งวด 12 เดือน

ปงบประมาณ 2560  โดยแยกประเภทตามแหลงของเงิน 

(ตาราง 1) หมายเหตุ : สงเอกสารรายการที่ 1-2 ใหกับ

กองคลัง ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 

 

 

 

0.25 

0.75 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย

ผลผลิตประจําปงบประมาณ 

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการคํานวณ

ตนทุนตอหนวยผลผลิต ป 2560 ดังนี้ 
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2560 และเปรียบเทียบผลการ

คํานวณตนทุนตอหนวย

ผลผลิตระหวางปงบประมาณ  

2559 และปงบประมาณ 

2560 วามีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร 

พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุ

ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

จัดทํารายงานการเปรียบเทียบ 

สรุปผลการวิเคราะหตนทุน

ตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

1. หนังสือนําสงรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวย

ผลผลิตโดยไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

2. รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรม 

ผลผลิต กิจกรรมยอยและผลผลติยอยของป 2560 

ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด (ตาราง 1-6) 

3. รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ

คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 

2559 และปงบประมาณ 2560 (ตารางที่ 7-12) 

หมายเหตุ : สงเอกสารรายการที่ 1-3 ใหกับกองคลัง 

ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.50 

 

 

 

ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

(ประเมินผลจากเอกสารและหลักฐานตางๆ) 
คะแนน 

3 

 

จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

ปงบประมาณ 2561 พรอม

ทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

ปงบประมาณ 2561 ให

ชัดเจนสามารถวัดผลได   

(เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพดังกลาวไดรับ

ความเห็นชอบจากหัวหนา

หนวยงาน  

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผน

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561 ไม

ต่ํากวา 4 เรื่อง คือ 

- กรณีลดคาใชจายในการดําเนนิงาน เชน                 คา

สาธารณูปโภค คาวัสดุสํานักงาน เปนตน โดยสามารถลด

คาใชจายลงไดอยางนอยรอยละ 5 จากคาใชจายที่เกิดขึ้น

จริงในปงบประมาณกอน จํานวน 2 เรื่อง 

- กรณีปรับปรุงกิจกรรมตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ

ที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของตนทุนหรือปริมาณ

งาน จํานวน 2 เรื่องเอกสารที่นําสงมี ดังนี้ 

1. หนังสือนําสงแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยไดรับความ

เห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพจํานวน 4 เรื่อง ตามรูปแบบที่

กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมายเหตุ : สงเอกสารรายการที่ 1-2 ใหกับกองคลัง  

ภายในเดือนมีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

0.75 

4 ดําเนินการตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประจําป

งบประมาณ 2561 ไดตาม

เปาหมายที่กําหนดไว พรอม

ทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการ

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการรายงานสรุปผล 

การดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 

2561 ดังนี้ 

1. หนังสือนําสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน

เพิ่มประสิทธิภาพ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูมี

 

 

 

0.25 
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ดําเนินงานและผลสําเร็จตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน ปงบประมาณ 

2561 และไดรับความ

เห็นชอบจากหัวหนา

หนวยงาน  

อํานาจ 

2. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ: สงเอกสารรายการที่ 1-2 ใหกับกองคลัง 

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

 

0.75 

 

5 ดําเนินการสอบทานการใช

ประโยชนขอมูลตนทุนของ

สวนราชการ ประจําป

งบประมาณ 2561 

 

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการดําเนินการสอบ

ทานการใชประโยชนขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิต

โดยคณะทํางานฯ หรือผูบริหาร ดังนี้ 

1. หนังสือนําสงรายงานการสอบทานการใช

ประโยชนขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิต 

2. แบบสอบทานการใชประโยชนขอมูลตนทุนตอ

หนวยผลผลิต 

หมายเหตุ: สงเอกสารรายการที่ 1-2 ใหกับกองคลัง  

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

 

 

 

0.25 

 

0.75 

 

รวม 5.00 

หมายเหตุ : 

 สงเอกสารไมทันตามระยะเวลาที่กําหนด ไมไดคะแนน 

 เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่กําหนดแลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม ของปถัดไปจึงทําใหไมสามารถใหคะแนน

ในการประเมินแลวเสร็จภายในเดือน กันยายน ของปที่ประเมินได 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : กองคลัง 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองคลัง    เบอรติดตอ : 0 2590 6102 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมงานพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ  เบอรติดตอ: 0 2590 6302 
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ตัวชี้วัดที่  3.7 รอยละความสําเร็จของการผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีระดับหนวยงาน 

ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

น้ําหนัก : รอยละ ...... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย :  

  เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยงาน ปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม 

สงผลใหขอมูลทางบัญชีของหนวยงานมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น และเปนตัวผลักดันใหมีการเรง

ตรวจสอบแกไขขอมูลทางบัญชีของตนเองตอเนื่องจากการประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 2560 จึงได

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี ประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบดวย 

  การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานบัญชีระดับหนวยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดของหนวยงาน 

สูตรการคํานวณ :  

Xx 100 

Y 

กําหนดให  

 X = คะแนนรวมของหนวยงานที่ได 

 Y = คะแนนเต็มของการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน :   

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 20 ตอ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% 

ตัวอยางการประเมิน  

หนวยงานไดผลการประเมินรวมทั้งป จํานวน 550 คะแนน 

คะแนนเต็มของผลการประเมินรวมทั้งป 620 คะแนน  

ผลการคํานวณ คือ 

550 x 100 

620 

โดยหนวยงานไดผลคะแนน คือ 88.71% โดยเทียบกับเกณฑการใหคะแนนคือ หนวยงานได ระดับ 4 

โดยที่ : การพิจารณาระดับความสําเร็จตามขั้นตอนในระดับจํานวนเรื่องของขอมูลทางบัญชีที่หนวยงาน

สามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑประเมินผลที่กําหนด จํานวน 3 เรื่อง โดยหนวยงานประเมินเรื่องที่ 1 – 2 และ 

3.1, 3.6 เรื่องท่ี 3.2 – 3.5 กรมฯ เปนผูประเมินใหคะแนน 

เรื่อง หลักเกณฑ 
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1 ความถูกตองมีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กําหนด 

2 ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

3 ความรับผิดชอบ สามารถจัดสงรายงานและแกไขขอทักทวงของขอมูลทางบัญชีไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน เรื่องที่ประเมิน คะแนน สิ่งท่ีตองสง 

เรื่องที่ 1 

ความถูกตองมีการ

แสดงยอดคงเหลือ

และรายการ

เคลื่อนไหวของ

บัญชีตามที่กําหนด 

1.1 ยอดคงเหลือในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชี

แยกประเภทในงบทดลองถูกตองตรงกับเอกสาร

หรือหลักฐาน ดังนี้ 

  

1.1.1 บัญชเีงินสดในมือ (1101010101) 

แนวทางการประเมิน ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด

ในมือ ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ตรงกับรายงาน

เงินคงเหลือประจําวันที่จัดทําตามระเบียบการเบิก

จายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง

คลัง พ.ศ. 2551(หากจัดทําไมครบทุกเดือนจะถือ

วาคะแนนเปนศนูย) 

30 รายงานเงินคงเหลือ

ประจําวันที่จัดทําตาม

ระเบียบฯ 

(รูปแบบ

ไฟล:PDF/Image) 

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี ทุกเดือน) 

แนวทางการประเมิน มีการจัดทํางบกระทบยอด

บัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชีและทุกเดือน 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว63 ลง

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบ

ขอมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทํางบ

กระทบยอดเงินฝากธนาคารของหนวยงานภาครัฐ 

(หากจัดทําไมครบทุกเดือนจะถือวาคะแนนเปนศนูย) 

40 งบกระทบยอดบัญชี 

เงินฝากธนาคาร  

(รูปแบบไฟล: 

PDF/Image/Excel) 

 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) 

แนวทางการประเมิน ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝาก

คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตรงกับรายงานแสดง

การเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคําสั่ง

งาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ 

GFMIS 

40 รายงานการเคลื่อนไหว

เงินฝากกระทรวงการคลัง 

(รูปแบบ

ไฟล:PDF/Image) 

1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ(1102010101) 

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) 

แนวทางการประเมิน ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้

เงินยืมในงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก

50 สัญญาการยืมเงินที่ยังไม

สงใชใบสําคัญ 

(รูปแบบ

ไฟล:PDF/Image) 
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งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตรงกับ

สัญญาการยืมเงินที่ยังไมสงใชใบสําคัญ 

1.1.5 บัญชีใบสําคัญคางจาย (2102040102) 

บัญชีเจาหนี้การคา-หนวยงานภาครัฐ(2101010101) 

บัญชีเจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก(2101010102) 

แนวทางการประเมิน ยอดคงเหลือของบัญชีใบสําคัญ

คางจาย บัญชีเจาหนี้การคา-หนวยงานภาครัฐ และ

บัญชีเจาหนี้การคา –บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 

กันยายน 2561 ตรงกับใบแจงหนี้ ใบสําคัญหรือ

เอกสารแสดงภาระผูกพันที่ตองชําระคืนแกเจาหนี้

หรือผูมีสิทธิที่ยังไมไดจายเงิน 

40 ใบแจงหนี้/ใบสําคัญที่ยัง

ไมไดจายเงิน  

(รูปแบบ

ไฟล:PDF/Image) 

เรื่องที่ ๑  

ความถูกตองมีการ

แสดงยอดคงเหลือและ

รายการเคลื่อนไหว

ขอ ง บัญ ชี ต า ม ที่

กําหนด (ตอ) 

1.1.6 บัญชีวัสดุคลัง (1105010105) 

บัญชีครุภัณฑ (12xxxxxxxx) 

แนวทางการประเมิน ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคง

คลัง/บัญชีครุภัณฑ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตรง

กับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ   ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม/ทะเบียนคุมทรัพยสิน 

40 รายงานผลการตรวจสอบ

พัสดุตามระเบียบ/ 

ทะเบียนคุมทรัพยสิน 

(รูปแบบ

ไฟล:PDF/Image) 

 1.1.7 งบทดลองแสดงขอมูลทางบญัชีที่ถูกตองตามดุล

บัญชีปกติ และตองไมมีบัญชีพักที่มียอดคงคาง 

แนวทางการประเมิน งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 

2561 ไมมีบัญชีผิดดุลและบัญชีพักไมมียอดคงคางใน

รายงานผิดดุลและรายงานขอมูลบัญชีที่ตองไมมียอดคง

คางโดยดุลบัญชีปกติที่ ไดรับการยกเวน มีบัญชี

ดังตอไปนี้ 

-บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) 

-บั ญชี รายได สู ง / (ต่ํ า )กว าค า ใช จ ายสุ ทธิ 

(3101010101) 

-บัญชีรายไดสูง/(ต่ํ า)กวาคาใชจายสะสมยกมา 

(3102010101) 

-บั ญชี ผลสะสมจากการแก ไขข อผิ ดพลาด 

(3102010102) 

-บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-รายไดแผนดิน 

รอนําสงคลัง (5210010112) 

60 รายงานผิดดุลและ

รายงานขอมูลบัญชีที่ตอง

ไมมียอดคงคาง 

(รูปแบบไฟล:PDF/Image) 

1.2 ความถูกตอง เปนปจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว   
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ของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แสดงวิธีการตรวจสอบ เชน 

การทําดวย Pivot Table (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง    

ที่ กค 0423.3/ว 281  

ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2555 เรื่อง แนวทางการ

ตรวจสอบบัญชีของสวนราชการในระบบ GFMIS)) 

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)  

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนําสงคลัง 

(1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชี

เพื่อนําสงคลัง (1101020606) 

แนวทางการประเมิน มีการบันทึกขอมูลจัดเก็บ 

นําสงหรือนําฝากเงิน เปนรายไดแผนดินหรือเงิน

ฝากคลังไดถูกตองเปนปจจุบัน 

 

 

30 แสดงการตรวจสอบ เชน 

ตาราง Pivot Table (พรอม

คําชี้แจงผลตาง  

(ถาม)ี) 

(รูปแบบไฟล: Excel) 

เรื่องที่ ๑  

ความถูกตองมีการ

แสดงยอดคงเหลือและ

รายการเคลื่อนไหว

ขอ ง บัญ ชี ต า ม ที่

กําหนด (ตอ) 

1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) 

แนวทางการประเมิน การบันทึกขอมูลเบิกจาย     

นําฝาก โอน และปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังตรง

กับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก

กระทรวงการคลัง หรือคําสั่งงาน ZGL_RPT013ใน

ระบบ GFMIS ไดถูกตอง เปนปจจุบัน 

40 แสดงการตรวจสอบ เชน 

ตาราง Pivot Table 

(พรอมคําชี้แจงผลตาง  

(ถามี)) 

(รูปแบบไฟล: Excel) 

1.2.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 

(1102010101) บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก

งบประมาณ (1102010102) 

แนวทางการประเมิน การบันทึกการจายเงิน

และชดใชคืนเงินยืม ไดถูกตอง เปนปจจุบัน 

40 แสดงการตรวจสอบ เชน 

ตาราง Pivot Table 

(พรอมคําชี้แจงผลตาง  

(ถามี)) 

(รูปแบบไฟล: Excel) 

1.2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 

(1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอก

งบประมาณ) (1101020604) บัญชีเงินฝาก

ธนาคารรับจากคลัง (เงินกู) (1101020605) 

บัญชีใบสําคัญคางจาย (2102040102) บัญชี

เจาหนี้การคา-หนวยงานภาครัฐ (2101010101)  

บัญชีเจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก 

(2101010102) 

แนวทางการประเมิน การบันทึกการเบิกและ

40 แสดงการตรวจสอบ เชน 

ตาราง Pivot Table 

(พรอมคําชี้แจงผลตาง  

(ถามี)) 

(รูปแบบไฟล: Excel) 
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จายเงินใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิไดถูกตองเปน

ปจจุบัน 

รวม 450  
 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

89 
 

เกณฑการประเมิน เรื่องที่ประเมิน คะแนน สิ่งท่ีตองสง 

เรื่องที่ 2  

ความโปรงใส  

มีการเปดเผยขอมูล 

2.1 การเปดเผยงบทดลองสูสาธารณะ 

แนวทางการประเมิน มีการเผยแพรงบทดลอง

เปนประจําทุกเดือน โดยเปดเผยเปนระยะเวลา

อยางนอย 30 วันนับจากวันสงใหสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินสวนภูมิภาค เชน ลง Website หรือปด

ประกาศในท่ีสาธารณะ (หากจัดทําไมครบทุก

เดือนจะถือวาคะแนนเปนศูนย) 

70 หลักฐานการเปดเผย 

(รูปแบบไฟล: 

PDF/Image/Excel/Wor

d/PPT) 

2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่

สําคัญของงบทดลอง 

แนวทางการประเมิน มีการจัดทํารายละเอียด

รายการบัญชีที่สําคัญประกอบงบทดลองเปน

ประจําทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 

0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557  

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบ

การเงิน (หากจัดทํา ไมครบทุกเดือนจะถือวา

คะแนนเปนศูนย) 

บัญชีที่สําคัญ คือ รายการบัญชีตามเกณฑการ

ประเมินเรื่องที่ 1.1.1 – 1.1.6 

๓๐ หลักฐานรายละเอียดที่

จัดทํา 

(รูปแบบไฟล: 

PDF/Image/Excel/Wor

d/PPT) 

รวม 100  

เรื่องที่ 3  

ความรับผิดชอบ 

สามารถจัดสงรายงาน

และแกไขขอทักทวง

ของขอมูลทางบัญชี

ไดภายในระยะเวลาที่

กําหนด  

*หมายเหตุ  

(ขอ 3.2-3.5  

กรมเปนผูประเมิน) 

3.1 การจัดสงงบทดลองใหสํานกังานการตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

สวนภูมิภาค 

แนวทางการประเมิน การนําสงรายงาน  งบทดลอง

ประจําเดือนให สตง.ทุกเดือน   ภายในระยะเวลาที่

กรมบัญชีกลางกําหนด (หากจัดทําไมครบทุกเดือน

จะถือวาคะแนนเปนศูนย) 

25 หลักฐานการสง 

(รูปแบบไฟล: PDF/Image) 

3.2 การจัดสงรายงานการเงินระดับกรมให สตง.และ

กรมบัญชีกลาง 

แนวทางการประเมิน การนําสงรายงานการเงินระดับ

กรมประจําป ให สตง. และกรมบัญชีกลางภายใน

ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(คะแนน

ตามกรม) 

หลักฐานการสง 

(รูปแบบไฟล: PDF/Image) 
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เกณฑการประเมิน เรื่องที่ประเมิน คะแนน สิ่งท่ีตองสง 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่ 3  

ความรับผิดชอบ 

สามารถจัดสงรายงาน

และแกไขขอทักทวง

ของขอมูลทางบัญชีได

ภายในระยะเวลาที่

กําหนด  

*หมายเหตุ  

(ขอ 3.2-3.5  

กรมเปนผูประเมิน) 

(ตอ) 

3.3 รูปแบบรายงานการเงินที่สงให สตง. เปนไป

ตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

แนวทางการประเมิน รูปแบบของรายงาน

การเงินระดับกรมประจําปที่สงให สตง.  

ตรงกับรูปแบบรายงานการเงินตามหนังสือ 

กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 

กันยายน 2557  

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบ

การเงิน 

(คะแนน

ตามกรม) 

รายงานการเงินระดับกรม

ประจําป 

(รูปแบบไฟล:PDF/Image) 

3.4 ขอมูลรายงานการเงินที่สงให สตง.เทากับขอมูล

รายงานในระบบ GFMIS 

แนวทางการประเมิน ขอมูลในรายงานการเงินระดับ

กรมประจําป ที่สงให สตง.ตรงกับขอมูลรายงาน

การเงินระดับกรมในระบบ GFMIS 

(คะแนน

ตามกรม) 

แสดงการเปรียบเทียบ 

(รูปแบบไฟล:Excel) 

3.5 การตอบขอทักทวงดานบัญชีการเงินตาม

ขอสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน 

ของ สตง. ปลาสุด 

แนวทางการประเมิน มีการตอบขอทักทวงตาม

ขอสังเกตของ สตง.ปลาสุด ใหสตง.ภายใน 60 วัน นับ

แตวันที่ไดรับแจง 

(คะแนน

ตามกรม) 

หลักฐานการตอบ 

(รูปแบบไฟล:PDF/Image) 

3.6 การแกไขขอทักทวงดานบัญชีตามขอสังเกต

ประกอบการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ภายใน

ปที่ไดรับการทักทวง 

แนวทางการประเมิน มีการแกไขขอทักทวงดานบัญชี

ตามขอสังเกตประกอบการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายใน ภายในปที่ไดรับการทักทวง 

45 หลักฐานการตอบ 

(รูปแบบไฟล:PDF/Image) 

รวม 70  

 รวมทั้งสิ้น 620  

 

หมายเหตุ  : 

 หนวยงานสวนกลางไมตองทํา ใชคะแนนเดียวกับกองคลัง เนื่องจากกองคลังเปนผูรับผิดชอบการ

จัดทําบัญชีภาพรวมของหนวยงานที่ตั้งอยูภายในอาคารสวนกลางกรมการแพทย 
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 เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่กําหนดแลวเสร็จสิ้นเดือน พฤศจิกายน ของปถัดไปจึงทําใหไมสามารถให

คะแนนในการประเมินแลวเสร็จภายในเดือน กันยายน ของปท่ีประเมินได 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล :กองคลัง 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองคลัง   เบอรติดตอ : 0 2590 6102 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. ฝายบัญชี   เบอรติดตอ : 0 2590 6065 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 2. ฝายการเงิน   เบอรติดตอ : 0 2590 6280 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : 3. ฝายพัสดุ   เบอรติดตอ : 0 2590 6104 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที3่.8  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) การลดใชกระดาษในสํานักงาน 

น้ําหนัก : รอยละ ......... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย : 

ผลิตภัณฑกระดาษ มีบทบาทและความจําเปนอยางมากในหนวยงานตางๆ ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา 

ในประเทศไทยนั้น มีการใชกระดาษประมาณ 34 กิโลกรัม ตอคนตอป หรือ 2 ลานตันตอป และมีอัตราการใช

เพิ่มขึ้นปละ 15% (ขอมูลอางอิงจากสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย) ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งใน

การใชกระดาษใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้น พรอมทั้งลดการใชวัสดุธรรมชาติและ

พลังงานในการผลิตกระดาษ เพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ที่กําหนดใหมีการประเมินสวนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชนในการปฏิรูประบบการบริหาร

ราชการแผนดิน ซึ่งมีบังคับใช ณ วันที่ 1กุมภาพันธ 2559และใหสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพ

สาหรับสวนราชการซึ่งแบบประเมินมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานของสวนราชการในการขับเคลื่อน

ภารกิจสําคัญของรัฐบาล การแกไขปญหา และการอานวยความสะดวกแกประชาชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสวน

ราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      
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4      

5      

โดยท่ี : สวนราชการสามารถดําเนินการตามแผนการลดใชกระดาษในสํานักงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ไดอยางนอยรอยละ 2 เมื่อเทียบกับประมาณการใชกระดาษในสํานักงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐาน 

1 สวนราชการมีการประชุมทบทวนการใช

กระดาษในสํานักงานของสวนราชการเพ่ือ

กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนการลดใช

กระดาษในสํานักงาน ของสวนราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานการประชุมทบทวนการใชกระดาษ

ในสํานักงาน ของสวนราชการ(รูปแบบไฟล 

PDF )จัดสงให กองคลัง กรมการแพทย 

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 

2 สวนราชการมีการจัดทําแผนการลดใช

กระดาษในสํานักงานของสวนราชการและ

สอดคลองตามเปาหมาย ของกรมการแพทยที่

กําหนด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แผนการลดใชกระดาษในสํานักงาน ของ

สวนราชการ ที่ไดรับการอนุมัติจากหัวหนา

สวนราชการ(รูปแบบไฟล PDF ) จัดสงให 

กองคลัง กรมการแพทย ภายในวันที่ 15 

ตุลาคม 2561 

3 สวนราชมีการประชาสัมพันธ / รณรงคการ

ปฏิบัติตามแนวทางแผนการลดใชกระดาษใน

สํานักงาน ผานกิจกรรมตางๆ เชน การใช 

Social Network (กลุม LINE, Facebook 

website ของสวนราชการ และE-mail เปน

ตน) 

การประชาสัมพันธ / รณรงคการปฏิบัติตาม

แนวทางแผนการลดใชกระดาษในสํานักงาน 

ผานกิจกรรมตางๆ (รูปแบบไฟล 

PDF/Image ) จัดสงให กองคลัง กรมการ

แพทย ภายในวันที่  

15 ตุลาคม 2561 

4 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนการลดใชกระดาษในสํานักงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ( ไตร

มาสที่ 1-3 ยกเวนไตรมาสที่ 4 ใหรายงาน

รวมเปนรายป) จัดสงให กองคลัง กรมการ

แพทย 

หนังสือรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนการลดใชกระดาษในสํานักงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส 

จัดสงให กองคลัง กรมการแพทย 

5 สวนราชการสามารถดําเนินการตามแผนการ

ลดใชกระดาษในสํานักงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561    ได อยางนอยรอย

หนังสือรายงานสรุปดําเนินการตามแผนการ

ลดใชกระดาษในสํานักงาน พรอมสรุปผลการ

วิเคราะหการดําเนินงานตามแผนการลดใช
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐาน 

ละ 2 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห

การดําเนินงานตามแผนการลดใชกระดาษใน

สํานักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอม

จัดสงให กองคลัง กรมการแพทย ภายในวันที่ 

15 ตุลาคม 2561 

กระดาษในสํานักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จัดสงให กองคลัง กรมการแพทย 

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 

 

แนวทางการประเมินผล : 

 รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 

 ผลการดําเนินจากกองคลัง 

เหตุผล : 

 เพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่กําหนดให

มีการประเมินสวนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชนในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน 

และเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานของสวนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาล การแกไขปญหา 

และการอานวยความสะดวกแกประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของสวนราชการในการสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศ 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : กองคลัง 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองคลัง    เบอรติดตอ : 0 2590 6102 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมงานพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ เบอรติดตอ :0 2590 61 

ตัวอยางแบบรายงานประจําไตรมาส 

แบบรายงานการลดใชกระดาษในสํานักงานของสวนราชการแบบรายไตรมาสที่ .......  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หนวยงานสังกัด กรมการแพทย 

หนวยงาน........................................................... 

รายการ 

จํานวนที่จัดซ้ือ (รีม) 

ปงบประมาณ 2560 

เดือน ตุลาคม 2559 

– ธันวาคม 2559 

จํานวนที่จัดซ้ือ (รีม) 

ปงบประมาณ 2561 

เดือน ตุลาคม 2560 – 

ธันวาคม 2560 

เพ่ิม/-ลด คิดเปน % 

(เพ่ิมขึ้น/-ลดลง) 
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ผลการลดใชกระดาษ

ตามแผนการลดใช

กระดาษในสํานักงาน

ของสวนราชการ ไตร

มาส ที่ .........  

563 380 (183) - 33 % 

รวม 563 380 (183) - 33 % 

หมายเหตุสวนราชการสามารถดําเนินการตามแผนการลดใชกระดาษในสํานักงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไดอยางนอยรอยละ 2 เมื่อเทียบกับประมาณการใชกระดาษในสํานักงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 

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

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

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

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

แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน 

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

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

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

 

 

 

 

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

      ชื่อผูรายงาน (..............................................................) 

ตําแหนงผูรายงาน (...........................................................) 
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ตัวอยางแบบรายงานประจําปงบประมาณ 

แบบรายงานการลดใชกระดาษในสํานักงานของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หนวยงานสังกัด กรมการแพทย 

หนวยงาน........................................................... 

 
รายการ จํานวนที่จัดซ้ือ (รีม) 

ปงบประมาณ 2560 

เดือน ตุลาคม 2559 – 

กันยายน 2560 

จํานวนที่จัดซ้ือ (รีม) 

ปงบประมาณ 2561 

เดือน ตุลาคม 2559 – 

กันยายน 2560 

เพ่ิม/-ลด คิดเปน % 

ผลการลดใชกระดาษ

ตามแผนการลดใช

กระดาษในสํานักงาน

ของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาร 

พ.ศ.2561 

6391 5730 (661) - 10 % 

รวม 6391 5730 (661) - 10 % 

หมายเหตุสวนราชการสามารถดําเนินการตามแผนการลดใชกระดาษในสํานักงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไดอยางนอยรอยละ 2 เมื่อเทียบกับประมาณการใชกระดาษในสํานักงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สรุปผลการวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนการลดใชกระดาษในสํานักงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

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

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

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 

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

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

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

แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน 

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

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

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

 

 

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

ชื่อผูรายงาน (..............................................................) 
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ตําแหนงผูรายงาน (...........................................................) 
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ตัวชี้วัดที ่3.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน  

น้ําหนัก : รอยละ .............. (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย:    

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน หมายถึง          

การที่หนวยงานสามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ       

มีผลการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10 

เหตุผล : 

 พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม  แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ         

ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ปจจุบันมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญ      

ที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงาน            

อยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555ไดมี

มติใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพื่อเปนตัวอยางใหกับ

ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 

 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

 1.  ดานไฟฟา   

 2.  ดานน้ํามันเชื้อเพลิง  

เกณฑการใหคะแนน :  

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของหนวยงานคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน

ทั้งหมดที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปน

หนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงานเปนระดับ

ขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอน

การดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดานไฟฟา ดานน้ํามัน รวม 

2.5000 

คะแนน 

2.5000 

คะแนน 

5.0000 

คะแนน 

  1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานปงบประมาณ 2561 

1.1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) และ 

1.2 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) 

ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด 

0.5000 0.5000 1.0000 

2 2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณ
การใชพลังงานมาตรฐาน และคาดัชนีการใชพลังงาน

0.2500 0.2500 0.5000 
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดานไฟฟา ดานน้ํามัน รวม 

2.5000 

คะแนน 

2.5000 

คะแนน 

5.0000 

คะแนน 

ประจําปงบประมาณ 2561 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน นับตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 

2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณพลังงานที่ใชจริง (ไฟฟา หนวย
kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) (น้ํามัน หนวย ลิตร)ประจําป
งบประมาณ 2561 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 

0.2500 
 

 

0.2500 
 

 

0.5000 
 

 

3 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 
2561 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -
0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
 

4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 
2561 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -
0.091ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
 

5 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 
2561 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 
ถึง -0.090 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
 

หมายเหตุ :  

1) ถาคะแนนขั้นตอนท่ี 1+2 = 1 คะแนน จะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 ตอไป 
2) ขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลวจะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน 
3) ผลการคํานวณ EUI ถานอยกวา -0.333 จะไดคะแนนเทากับ 0.000 คะแนน 
4) กรณีผลการคํานวณ  EUI มากกวา 0 ไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.5000 คะแนน 
5) สวนราชการ ทีมีหนวยงานในความรับผิดชอบ>30 หนวยงาน และมีหนวยงานที่รายงานผาน  
www.e-report.energy.go.thขั้นตอน 1+2 = 1 คะแนน > รอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด                     
จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของคะแนนที่ไดรับ 
6) เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่กําหนดแลวเสร็จสิ้นเดือน พฤศจิกายน ของปถัดไปจึงทําใหไมสามารถใหคะแนนในการ

ประเมินแลวเสร็จภายในเดือน กันยายน ของปท่ีประเมินได 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล :กองคลัง 

ผูกํากับตัวชี้วัด :ผูอํานวยการกองคลัง    เบอรติดตอ : 0 2590 6102 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : กลุมงานพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ เบอรติดตอ :0 2590 6121 
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ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้ําของหนวยงาน 

น้ําหนัก   : รอยละ 1 

คําอธิบาย:    

ปริมาณการใชน้ํา หมายถึง ปริมาณที่ใชน้ําผานมาตรวัดน้ํา การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค 

และปริมาณน้ําที่ใชจากระบบอื่นๆ ที่มีมาตรวัดน้ํา 

ขอมูลพื้นฐาน หมายถึง ขอมูลการใชน้ําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

โดยใหหนวยงานผูรายงานตัวชี้วัดเปนผูรับรองขอมูล 

เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 

5 ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้ํา ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการทบทวนแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา หรือมีการมอบหมายผูรับผิดชอบใน

คณะทํางานอนุรักษพลังงาน หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําของหนวยงาน  

2 มีการรณรงค ปลูกฝงคานิยม และดําเนินการตามแผน ตลอดจนติดตามประเมินผล            

และปรับปรุงใหเหมาะสม 

3 มีการรายงานขอมูลผลปริมาณการใชน้ําและการดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้ํา   

เปนรายเดือนทางหนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 

4 ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้ําของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สงสํานักงานเลขานุการกรม รอบ 6 เดือน (สงภายในวันที่ 16 เมษายน 2561) 

และ รอบ 12 เดือน(ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561) 

5 สามารถลดปริมาณการใชน้ําไดรอยละ 10 เทียบกับปริมาณการใชน้ํา ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559   

 

หมายเหตุ     :  - หนวยงานมีปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง เมื่อเทียบกับ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะตองประหยัดน้ําใหไดรอยละ 10 

 - หนวยงานภายในอาคารกรมการแพทย ใชคะแนนจากผลประเมินของสํานักงานเลขานุการกรม 

แนวทางการประเมิน  : 

 คิดเปนรอยละการใชน้ําที่ลดลงโดยเทียบกับปฐานการใชน้ําป 2559 โดยเทียบสัดสวนการใชน้ําป 2561 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : เลขานุการกรมการแพทย  

ผูกํากับตัวชี้วัด :  เลขานุการกรมการแพทย เบอรติดตอ : 0 2590 6080 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : นางสาวชุลีพร สาตราภัย เบอรติดตอ : 0 2590 6083 

 นางกมลชนก   สุดใจ เบอรติดตอ : 0 2590 6078 
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ตัวชี้วัดที่ 3.11ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

น้ําหนัก :   รอยละ 3 

คําอธิบาย : 

 การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมใหความเชื่อมั่น (Assurance Services) และการใหคําปรึกษา

(ConsultingServices) อยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน 

ขององคกร ชวยใหบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

การตรวจสอบภายในภาคราชการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี ที่ผูบริหาร

ควรใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายในไวในคํา

รับรองปฏิบัติ ราชการของกรมการแพทย  ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ .  2561 เพื่ อ ใหหนวยงาน 

มีระบบการกํากับดูแลองคการที่ดีตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และทําหนาที่ตรวจสอบ 

การดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สอบทาน

ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน  ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

ของผูตรวจสอบภายในกรมการแพทย และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารของหนวยงาน 

และกลุมตรวจสอบภายในทราบ 

ตัวชี้วัดที ่3.11.1ระดับความสําเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

น้ําหนัก :รอยละ 1.5 

เปาหมาย คือ ระดับคะแนน 5= ขั้นตอนที่ 5 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 
ศึกษาแบบ ปย. 1 และแบบ ปย.2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทุกสวนงานยอย 

เพื่อจัดทําแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2 ดําเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน 

3 วิเคราะหผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน 

4 
จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปส.) เสนอผูบริหาร และคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงานทราบ 

5 
สงสําเนาแผนการสอบทาน กระดาษทําการ และรายงานตามขั้นตอนที่  3 และ 4 

ใหกลุมตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

หมายเหตุ  : 

1. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานภายในสังกัดกรมการแพทย 

2. สวนงานยอย หมายถึง กลุมงาน/ฝายตาง ๆ ในขอ 1 
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3. ผูบริหารของหนวยงาน หมายถึง ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล  

และผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

4. ผูรับผิดชอบดําเนินการตามตัวชี้วัด  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ในสังกัดกรมการแพทย  

 

 
 

การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

1 1 คะแนน 

2 1 คะแนน 

3 1 คะแนน 

4 1 คะแนน 

5 1 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 

เงื่อนไข :   ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยดําเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1ศึกษาแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทุกสวนงานยอย  

เพื่อจัดทําแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน (1 คะแนน) 

 คําอธิบาย ศึกษาแบบ ปย. 1 และแบบ ปย. 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยศึกษา 

ความครบถวนถูกตองของรูปแบบรายงานแบบ ปย. 1 และแบบ ปย. 2 เชน ชื่อหนวยงานยอย  ชื่อรายงาน 

ระยะเวลาของรายงาน ชองที่กําหนดในตารางรายงาน ชื่อผูรายงาน วันเดือนปที่รายงาน เปนตน  สวนงานยอยมี

การรายงานการควบคุมภายในทุกกิจกรรม(แบบ ปย. 1) หรือไม เปนตน เพื่อประกอบการจัดทําแผนการสอบทาน

และประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 1ไดแก แผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน   

โดยแผนการสอบทานประกอบดวย เรื่องที่จะทําการประเมิน วัตถุประสงคในการประเมิน ขอบเขต 

การประเมิน ผูประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการประเมิน และอุปกรณและเครื่องมือที่ ใช 

ในการประเมิน เชน แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 

เปนตน และสําหรับหนวยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง สามารถนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

เฉพาะเรื่อง/กิจกรรม เชน ISOHA มาใชเปนแบบสอบถามได 

ขั้นตอนที่ 2ดําเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน (1 คะแนน) 

 คําอธิบาย  คณะกรรมการตรวจสอบภายในจัดทําบันทึกแจงกําหนดการเขาสอบทานและ

ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานแกผูรับผิดชอบ และดําเนินการสอบทานแบบ ปอ.1 ปอ.2 และ 
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ปอ.3 ของหนวยงาน เชน ความถูกตองของรูปแบบรายงาน ความสอดคลองของรายงาน ปอ.2 และ ปอ.3 กับ

แบบ ปย. 1 และ ปย. 2 เปนตน 

 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 2ไดแก บันทึกแจงกําหนดการเขาสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน  

รายงาน แบบ ปอ. 1 ปอ. 2 และ ปอ. 3 ของหนวยงาน 

ขั้นตอนที่ 3วิเคราะหผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน (1 คะแนน) 

 คําอธิบาย   วิเคราะหผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  ดังนี้ 

 1. วิเคราะหเนื้อหาการรายงานในแบบ ปอ. 2 กับแบบ ปย. 1 เชน หนวยงานมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ที่ระบุไวครบ 5 องคประกอบหรือไม มีจุดออนหรือไม อยางไร  มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

อยางไร เปนตน และบันทึกผลการวิเคราะหลงในกระดาษทําการ 

 2. วิ เคราะหเนื้อหาการรายงานในแบบ ปอ. 3 และ แบบ ปย. 2 เชน กิจกรรมที่ระบุ 

ในแบบ ปอ. 3 และวัตถุประสงคยังมีความเสี่ยงระดับหนวยงานหรือไม สอดคลองกับแบบ ปย. 2 หรือไม 

การปรับปรุงการควบคุมภายในเปนการควบคุมระดับหนวยงานหรือไม เปนตน  และบันทึกผลการวิเคราะห 

ลงในกระดาษทําการ 

 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 3ไดแก กระดาษทําการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของหนวยงาน 

ขั้นตอนที่ 4จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน   

(แบบ ปส.) เสนอผูบริหารของหนวยงาน(1 คะแนน) 

 คําอธิบาย คณะกรรมการตรวจสอบภายในสรุปความเห็นในภาพรวมของหนวยงานจากการสอบทาน

เนื้อหาการรายงานในแบบ ปอ. 1 ปอ. 2 ปอ. 3 แลวนํามาจัดทํารายงานแบบ ปส. เสนอผูบริหารของหนวยงาน 

 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 4ไดแกรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) บันทึกเสนอรายงานผลการสอบทานตอผูบริหารของหนวยงาน 

ขั้นตอนที ่5 ส งสํ า เนาแผนการสอบทาน กระดาษทําการ และรายงานตามขั้นตอนที่  3  และ 4  

ใหกลุมตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 31กรกฎาคม 2561(1 คะแนน) 

 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 5ไดแก แผนการสอบทาน บันทึกแจงการเปดตรวจกระดาษทําการ 

รายงานแบบ ปส.บันทึกเสนอรายงาน แบบ ปส. ตอผูบริหารของหนวยงาน 

 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: กลุมตรวจสอบภายใน 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน  เบอรติดตอ : 0 2590 6231 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : วาที่ร.ต. ภานุวัฒน ปาธรรม   เบอรติดตอ : 0 2590 6228 
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ตัวชี้วัดที่ 3.11.2  รอยละของการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

น้ําหนัก :   รอยละ 1.5 

เปาหมาย คือ ระดับคะแนน 5= ขั้นตอนที่ 5 

สูตรการคํานวณ 

จํานวนขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งลาสุดที่หนวยงานนําไปปฏิบัติตาม

จํานวนขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งลาสุดทั้งหมด
× 100 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งลาสุด รอยละ 60 

2 หนวยงานปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งลาสุด รอยละ 70 

3 หนวยงานปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งลาสุด รอยละ 80 

4 หนวยงานปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งลาสุด รอยละ 90 

5 หนวยงานปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งลาสุด รอยละ 100 

 

หมายเหตุ  : 

1. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานภายในสังกัดกรมการแพทย 

2. การปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน หมายถึง หนวยงาน

ดําเนินการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการดําเนินการใหกรมการ

แพทยทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3. หนวยงานที่ตั้งอยูภายในอาคารกรมการแพทย กลุมตรวจสอบภายในไดรายงานผล       

การตรวจสอบภายในในภาพรวมของกองคลัง 

4. การประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งลาสุด 

เจาหนาที่ตรวจสอบภายในจะติดตามผลโดยการตรวจประเมินเมื่อดําเนินการตรวจสอบหนวยงานในสังกัด

กรมการแพทย (Site Visit) โดยใชวิธีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ สอบถามหรือสัมภาษณ

ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

5. กลุมตรวจสอบภายในดําเนินการรวบรวมและสรุปผลคะแนนสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: กลุมตรวจสอบภายใน 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน  เบอรติดตอ : 0 2590 6231 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : วาที่ร.ต. ภานุวัฒน ปาธรรม   เบอรติดตอ : 0 2590 6228 
 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

105 
 

มิติท่ี  ดานพัฒนาองคกร 

ตัวชี้วัดที่ 4.1Digital DMS 

น้ําหนัก :  รอยละ 2 

คําอธิบาย  

กรมการแพทยจะมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ                

ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเกิดบริการภาครัฐ ขอมูล องคความรู ทั้งระดับประเทศ และระดับทองถิ่นในรูปแบบ

ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก ประชาชนรูเทาทันขอมูลขาวสาร 

และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคต

จะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร บานเมือง และ

เสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐ 

เกณฑการประเมินผล :  

ประเด็น รายละเอียด 

1 มีแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy) พรอมรายงานผลดําเนินการตามแนวปฏิบัติฯ 

2 มีแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ พรอมรายงานผลดําเนินการตามแนวทางฯ 

3 มีการใชงานสารบรรณรวมกันผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถคนหาและเรียกดูเอกสารของ

หนวยงานสังกัดกรมการแพทยได (กรมฯ จัดหาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสกลาง) 

4 มีการจัดเก็บขอมูลพัสดุครุภัณฑรวมกันผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถคนหาและเรียกดูขอมูล

ของหนวยงานสังกัดกรมการแพทยได(กรมฯ จัดหาระบบพัสดุครุภัณฑกลาง) 

5 มีการจัดเก็บขอมูลทรัพยากรบุคคลรวมกันผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถคนหาและเรียกดู

ขอมูลของหนวยงานสังกัดกรมการแพทยไดตามสิทธิ์การเขาถึง (กรมฯ จัดหาระบบบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคลกลาง) 

เกณฑการใหคะแนน :  พิจารณาจากจํานวนประเด็นที่สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

 
จํานวนประเด็นตามระดับคะแนน 

1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 ประเด็น 5 ประเด็น 

คะแนน 1 2 3 4 5 

แนวทางประเมินผลและหลักฐาน : 

 แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และรายงานผลดําเนินการตามแนวปฏิบัติฯ 

 แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และรายงานผลดําเนินการตาม

แนวทาง 
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 ขอมูลงานสารบรรณ/ขอมูลพัสดุครุภัณฑ/ขอมูลทรัพยากรบุคคล ของหนวยงานสังกัดกรมฯ 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : สํานักสารสนเทศการแพทย   

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศการแพทย  เบอรติดตอ : 0 2590 6316 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายชัยวัฒน  คารวะพิทยากุล   เบอรติดตอ : 0 2590 6392 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   

น้ําหนัก :   รอยละ 3 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 :รอยละความสําเร็จของการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร 

                         การพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย 

น้ําหนัก :   รอยละ 1  

คําอธิบาย 

การดําเนินการแผนงาน/โครงการตาม “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย ประจําป

งบประมาณ  2561 - 2564”  เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรกรมการแพทยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ เสริมสรางศักยภาพใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาการ  

ดานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย มีความพรอมในการสรรคสรางนวัตกรรม และบริการทางการแพทย

ระดับสากล  รวมทั้งการสรางความสุข และความผูกพันของบุคลากรตอองคกร เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และความเชื่อมโยง ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ของกรมการแพทยโดยมีวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนากรมการแพทย  ดังตอไปนี้ 

1. วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย (เกง ดี มีสุข) 

บุคลากรกรมการแพทยเปนเลิศทางวิชาการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล 

สรรคสรางนวัตกรรมและบริการทางการแพทยระดับสากล 

มีความสมดุลในชีวิต 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมการแพทย 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และมีจิตสํานึกทดีานคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการที่ 1 พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ และสอดคลองกับภารกิจตามสายวิชาชีพเฉพาะ 

มาตรการที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรูความสามารถ ตามสมรรถนะหลัก 

มาตรการที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 

มาตรการที่ 4 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหสามารถถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรู 

มาตรการที่ 5 เสริมสรางบุคลากรใหมีจิตสํานึกที่ดีดานคุณธรรมและจริยธรรม 

มาตรการที่ 6 เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรไปสูการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารจัดการบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ดึงดูดและธํารงรักษาบุคลากรผูมีศักยภาพ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการที่ 2 จัดกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับแผนความกาวหนาในอาชีพ (Career 

Path) และแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) 

มาตรการที่ 3 จัดกระบวนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบบนพื้นฐานของสมรรถนะที่สามารถ

ติดตามความกาวหนาเปนรายบุคคล (IDP) ไดอยางเปนระบบ 

มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบสิทธิประโยชน และแรงจูงใจในการทํางาน 

มาตรการที่ 5 เสริมสรางความสุขของคนทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และความผูกพันองคกร 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางภาคีเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

มาตรการที่ 1 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อการเรียนรูในระดับนานาชาต ิ

มาตรการที่ 2 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา 

มาตรการที่ 3 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน ชุมชน 

มาตรการที่ 4 สรางและเครือขายเพื่อการสื่อสารภาพลักษณองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีการวิเคราะหการประเมินผล แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชี้แจงแนวทางรายงานผลการดําเนินการแผนงาน/โครงการ   

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย 

ขั้นตอนที่ 2 หนวยงานรายงานผลการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากรกรมการแพทย โดยหนวยงานสงรายงานฯ ใหสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  

รอบที่ 1  (ภายในวันที่  31 มีนาคม  2561) 

ขั้นตอนที่ 3 หนวยงานรายงานผลการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากรกรมการแพทย โดยหนวยงานสงรายงานฯ ใหสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  

รอบที่ 2  (ภายในวันที่  30 กันยายน  2561) 

ขั้นตอนที่ 4  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลเก็บรวบรวมการรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงาน

ภายใตสังกัดกรมการแพทย นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของ 

กรมการแพทย 

บุคลากรหมายถึง ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับคะแนน เกณฑท่ีกําหนด 

1 
รอยละ 60 ของการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

กรมการแพทย 

2 
รอยละ 65 ของการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

กรมการแพทย 

3 
รอยละ 70 ของการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

กรมการแพทย 
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4 
รอยละ 75 ของการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

กรมการแพทย 

5 
รอยละ 80 ของการดําเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

กรมการแพทย 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  เบอรติดตอ : 0 2590 6200 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวิเชียร  ลิ้มเจริญสุข            เบอรติดตอ : 0 2590 6161 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.2ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก :   รอยละ 1 

คําอธิบาย :  

  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากการ

ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตั้งแต

ระดับองคกรจนถึงระดับรายบุคคล   การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการแพทย  การเลื่อนเงินเดือนตามระยะเวลา  และการสํารวจความพึง

พอใจของบุคลากรตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยสงสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจฯ 

ใหสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561* 

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดแตละระดับ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ(Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 

โดยท่ี :  

ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 

มีการดําเนินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับรายบุคคลของบุคลากรในหนวยงานทุกคน 

โดยใหแสดงแบบประเมินรายบุคคลของบุคลากรในหนวยงานทุกคน ตามรอบการประเมินบุคคล 

รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2560 – 31 ม.ีค. 2561) และรอบที่ 2 (1 เม.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561)  

2 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  โดยใหแสดงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินรายบุคคลของบุคลากร 

ในหนวยงานทุกคน ตามรอบการประเมินบุคคลรอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2560 – 31 ม.ีค.2561) และ

รอบที่ 2 (1 เม.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561)  สงใหกรมการแพทย  

3 
ผูบังคับบัญชาผูประเมินผลการปฏิบัติราชการแจงผลการประเมินใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมิน

ทราบเปนรายบุคคล โดยแสดงหลักฐานการแจงผลใหทราบ 
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4 
สงคําขอการเลื่อนเงินเดือนไดทันตามระยะเวลาที่กรมการแพทยกําหนด ทั้ง 2 รอบการประเมินฯ  

โดยยึดถือตามวันที่ลงรับเรื่องของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

5 
มีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ระบบสมรรถนะ โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 60 * 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  เบอรติดตอ : 0 2590 6200 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวกัลยารัตน  สาริกานนท       เบอรติดตอ : 0 2590 6205 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  : รอยละความสุขและความผูกพันในองคกร (HAPPINOMETER) 

น้ําหนัก :   รอยละ 1 

คําอธิบาย :“การสํารวจวัดความสุขและความผูกพันในองคกร (HAPPINOMETER)” หมายถึง การประเมิน

ความสุขตอการทํางานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 9 ดาน คือ สุขภาพกายดี ผอนคลายดี 

น้ําใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝรูดี สุขภาพเงินดี การงานดี ผานระบบ Online-based  

ดวยเครื่องมือดัชนีวัดความสุขดวยตนเอง กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการวิเคราะหผลการประเมินผล  

แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขดวยตนเองและการนําไปใช 

ขั้นตอนที่ 2  สํารวจขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3  ประมวลผลขอมูล 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลดัชนีความสุข  และความผูกพันในองคกร  (HAPPINOMETER)  

โดยหนวยงานสงสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจฯใหสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15  กันยายน  2561 

ขั้นตอนที่ 5  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลเก็บรวบรวมการรายงานผลการดําเนินงานจาก

หนวยงานภายใตสังกัดกรมการแพทย นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของกรมการแพทย 

บุคลากร  หมายถึง ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน  

เกณฑการใหคะแนน 

1. เชิงปริมาณ รอยละของบุคลากรกรมการแพทย ผูตอบแบบสํารวจวัดความสุขและความผูกพันใน

องคกร (HAPPINOMETER) (น้ําหนักรอยละ 0.5) 

ระดับคะแนน เกณฑท่ีกําหนด 

1 มีบุคลากรผูตอบแบบสํารวจ รอยละ 50 ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

2 มีบุคลากรผูตอบแบบสํารวจ รอยละ 52.5 ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

3 มีบุคลากรผูตอบแบบสํารวจ รอยละ 55 ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

4 มีบุคลากรผูตอบแบบสํารวจ รอยละ 57.5 ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

5 มีบุคลากรผูตอบแบบสํารวจ รอยละ 60 ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

2. เชิงคุณภาพ รอยละความสุขและความผูกพันในองคกร (HAPPINOMETER) ของบุคลากร กรมการแพทย     

(น้ําหนักรอยละ 0.5) 
 

ระดับคะแนน เกณฑท่ีกําหนด 

1 บุคลากรมีความสุขและความผูกพันในองคกร รอยละ 50 

2 บุคลากรมีความสุขและความผูกพันในองคกร รอยละ 52.5 

3 บุคลากรมีความสุขและความผูกพันในองคกร รอยละ 55 

4 บุคลากรมีความสุขและความผูกพันในองคกร รอยละ 57.5 
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5 บุคลากรมีความสุขและความผูกพันในองคกร รอยละ 60 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  เบอรติดตอ : 0 2590 6200 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวิเชียร  ลิ้มเจริญสุข            เบอรติดตอ : 0 2590 6161 

แบบสอบถามความพึงพอใจของตัวชี้วัดที่ 4.2.2 
แบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการแพทย 

แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจตอระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 จึงขอความรวมมือใหทานตอบ

แบบสอบถามใหตรงตามระดับความพึงพอใจของทานโดยแบบสอบถามชุดนี้                แบงออกเปน  3 

สวนประกอบดวย 

สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สวนที ่3 คําถามเกี่ยวกับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ 

คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความเปนจริงที่สุด 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1)  เพศ  

1) ชาย    2) หญิง 
 

2)  อายุ  
 

          1) 18 - 24 ป                2) 25 - 31 ป            3) 32 - 38 ป 

 4) 39 - 45 ป                5) 46 - 52 ป            6) 53 - 60 ป 
 

3)สถานภาพ 
 

 1) โสด        2) สมรส    3) หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 

4)  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

1) ต่ํากวาปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี  3) สูงกวาปริญญาตรี 
 

5)  รับราชการประเภท          ขาราชการ                    พนักงานราชการ                                 

                                      ลูกจางประจํา                ลูกจางชั่วคราว 
 

6)  ตําแหนง …………………………………….……………….. หนวยงาน……………………………………..…..………. 
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ประเภทและระดับตําแหนง 

 1) ทั่วไป   1) ปฏิบัติงาน          2) ชํานาญงาน          3) อาวุโส   

 2) วิชาการ  1) ปฏิบัติการ          2) ชํานาญการ          3) ชํานาญการพิเศษ 

    4) เชี่ยวชาญ           5) ทรงคุณวุฒิ 

 3) อํานวยการ  1) ตน                   2) สูง 

 4) บริหาร  1) ตน                   2) สูง 
 

7. อายุการปฏิบัติราชการภายในหนวยงานในปจจุบัน........................ป(เศษ 6 เดือนขึ้นไปใหปดเปน1 ป) 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมการแพทย 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน ที่ตรงกับความพึงพอใจของทานมากท่ีสุด  

             ซึ่งมีคา คะแนนดังนี้ 

พอใจมากที่สุด = 5พอใจมาก = 4   พอใจปานกลาง = 3   พอใจนอย = 2   พอใจนอยที่สุด = 1 
 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

1.1 ตัวชี้วัดสามารถวัดคาความเปนจริงการปฏิบัติงานไดอยางเปน 

รูปธรรม      

1.2 การกําหนดคาเปาหมายมีความเหมาะสมในการประเมินผล      

1.3 การถายทอดตัวชี้วัดระดับกลุมภารกิจ กรมสํานักหรือกองสู 

ระดับบุคคล      

1.4 การกําหนดสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมนอยกวารอยละ 70      

1.5 การกําหนดสัดสวนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

     ที่กําหนด (รอยละ 20)          

1.6 สมรรถนะที่กําหนดสามารถวัดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการได 

ตามความเปนจริง      

1.7 สมรรถนะที่กําหนดไวของแตละตําแหนงมีความเหมาะสม      

1.8 การกําหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะ (Mapping)      

1.9 การกําหนดระดับสัดสวน งาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายพิเศษ  

     ที่กําหนด (รอยละ 10)      

1.10 การกําหนดขอตกลงการปฏิบัติราชการในตนรอบการประเมิน      

1.11 ความพึงพอใจการจัดชวงคะแนนการประเมินผลงานโดยวิธ ี

       อิงกลุม          

2. การประเมินผลในการปฏิบัติราชการ      

2.1 มีการจัดเก็บผลงานและสามารถตรวจสอบได      

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามตัวชี้วัดที่ทําขอตกลง 

การปฏิบัติราชการ เมื่อตนรอบการประเมิน      

2.3 แนวทางการประเมินสมรรถนะของหนวยงาน      

2.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามสายงานการบังคับ 

บัญชา      
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ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

2.5 บุคลากรบางคนมีโอกาสไดรับมอบหมายใหรวมงาน/กิจกรรมท่ี 

ไดรับมอบหมายพิเศษ ของหนวยงานและไดคะแนนการประเมิน      

      

3. การจัดสรรสิ่งจูงใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

3.1 การเลื่อนเงินเดือน สูงสุดรอยละ 6 ของฐานในการคํานวณ      

4. ระบบการแจงผลเพื่อการปรับปรุงในปฏิบัติงาน      

4.1 ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ      
 

 

สวนที่ 3 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

3.1 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    1. .............................................................................................................................................. 

    2. ............................................................................................................................................... 

    3. ............................................................................................................................................... 

 

3.2 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการประเมินผลในการปฏิบัติราชการ 

    1. ...............................................................................................................................................  

    2. ............................................................................................................................................... 

    3. ................................................................................................................................................ 

 

3.3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการจัดสรรสิ่งจูงใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    1. ...............................................................................................................................................  

    2. ............................................................................................................................................... 

    3. ............................................................................................................................................... 

 

3.4 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอระบบการแจงผลเพื่อการปรับปรุงในการปฏิบัติงาน 

    1. ..............................................................................................................................................  

    2. ................................................................................................................................................ 

    3. ............................................................................................................................................... 
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****** ขอขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมือในการทําแบบสอบถาม****** 
 


