
1 
 

 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy)   

น้ าหนัก  : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

   กรมการแพทย์ ก าหนดวิสัยทัศน์เป็นผู้น าการแพทย์ที่สมคุณค่าเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน มีพันธกิจในการพัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชนชน จึง
ต้องด าเนินการพัฒนาหน่วยงานให้มีความสามารถในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือจัดท าบทความใน
หนังสือการแพทย์ไทย (Thailand Medical Services Profile: TMSP) ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นข้อมูลวิชาการเชิง
ประจักษ์ (Evidence based) ด้านการแพทย์ของประเทศ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
การแพทย์ที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรมการแพทย์ ในโรค/ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญต่างๆ เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนากรมการแพทย์สู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ เพ่ือการพัฒนากรมการแพทย์สู่การเป็น
องค์การสุขภาพระดับชาติ อย่างสมบูรณ์แบบ 
 

แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

  กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ไม่ได้จัดท าบทความในหนังสือการแพทย์ไทย 

                      (Thailand Medical Services Profile: TMSP) 

      กรณีที่ 2 หน่วยงานที่จัดท าบทความในหนังสือการแพทย์ไทย 

                      (Thailand Medical Services Profile: TMSP) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ไม่ได้จัดท าบทความในหนังสือการแพทย์ไทย  

           (Thailand Medical Services Profile: TMSP) 

โดยให้หน่วยงานจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ทบทวนผลการด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ปี 2558 
2 วิเคราะห์ และระบุประเด็นที่จะจ าท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (เรื่องใหม่) 

(ส่งประเด็นให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2559) 
3 ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
4 สื่อสารและการขับเคลื่อนนโยบายต่อผู้บริหาร 
5 รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ต่อผู้บริหาร 
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กรณีที่ 2 หน่วยงานที่จัดท าบทความในหนังสือการแพทย์ไทย 

            (Thailand Medical Services Profile: TMSP) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องแต่ละสาขา 
2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องและการ

ด าเนินงานกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ 
3 น าเสนอความก้าวหน้าในการติดตามประเมินผล 

4 ส่ง (ร่าง) บทความที่รับผิดชอบแก่ทีมบรรณาธิการ 
5 บทความที่รับผิดชอบได้รับการเผยแพร่  

 

แนวทางการประเมินผล 

 แผนการด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / 9 ค าถามในการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมระบุ
ประเด็น 

 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานรอบ 6,12 เดือน 
 รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือบทความในหนังสือการแพทย์ไทย (Thailand Medical Services 

Profile: TMSP)   
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30900 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเฉลียว พูลศิริปัญญา 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30901 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30255 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 

รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30903 
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ข้อมูลประกอบการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
(เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์ระดับชาติครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม แม่น้ า รามาดา พลาซ่า กรุงเทพมหานคร) 
9 ค าถามสู่การขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy) 
ที่มา: บังอร ฤทธิภักดี ผู้อ านวยการเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสบูในอาเซียน (SEATCA) 
 

ข้อ 1 What is your policy objective?: ประเด็นอะไรที่เราจะใช้ในการผลักดันนโยบาย 
 ต้องการขับเคลื่อน/ต้องการให้เกดินโยบายอะไร มีวตัถุประสงค์อะไร 
 อาจไม่ใช่เปูาหมายระยะยาว แต่เป็นเปูาหมายทีเ่ราต้องการในอนาคตอันใกล ้
 วิเคราะห์วา่เปูาหมายนี้ส าคัญพอไหม, สามารถเป็นจริงไดห้รือไม่ 

ข้อ 2 Who can make it happen?: ใครคือผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
 ใครคือผู้มีอ านาจตัดสินใจ หรือใครคือผู้ก าหนดนโยบาย มีกระบวนการพัฒนานโยบายอย่างไร 

ข้อ 3 Who are your most effective messengers?: ใครคือผู้ที่จะช่วยสื่อสารถึงผู้ก าหนดนโยบาย 
 ผู้ก าหนดนโยบายฟังใคร เช่ือใคร เคารพใคร กลัวใคร ชอบใคร, ผู้ก าหนดนโยบายต้องการเอาใจใคร 
 ทีมงานเป็นใครบ้าง ใครส าคัญ 
 จัดท า Stakeholder mapping (บุคคล/องค์กรในระดับต่าง ๆ) (โดยอาจผู้มสี่วนได้เสียเป็น 4 กลุ่ม ให้ตัดสินใจ, ร่วมกัน

ท างานอย่างใกล้ชิด,  ให้ตระหนักและสนบัสนุน, ควบคมุไม่ใหค้ัดค้าน) 
ข้อ 4 What do they want to hear? : อะไรคือ Key message  ที่ต้องการสื่อสารกับผู้ก าหนดนโยบาย/นักการเมือง 

 เรื่องนี้ส าคญัอย่างไร (ต่อผู้มีอ านาจการตัดสินใจ), สิ่งที่เราอยากบอกนักการเมือง 
 Key message: ในแต่ละเปูาหมาย ท าไมต้องท าสิ่งน้ี, ท าแล้วดีต่อผูม้ีอ านาจตัดสินใจอย่างไร, สาระหนักแน่นเช่ือมกับความ

สนใจของเปูาหมาย (ความยาวไมค่วรเกิน 1 ย่อหน้า & Sound bite (1-2 ประโยค) 
 วิเคราะห/์คาดการณ์ข้อโต้แย้งจากฝุายที่ไม่เห็นด้วย วางแผนเตรียม Counter Argument 

ข้อ 5 How best to get messages delivered?: เราจะส่งสารถึงผู้ก าหนดนโยบายได้อยา่งไร 
 ต้องด าเนินการอยา่งไร เขาจึงจะได้ยินและเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเรา 
 วิเคราะห์ช่องทางวิธีการส่งสารใหถ้ึงผู้ก าหนดนโยบายและผูส้่งสาร ที่เป็นไปได้และหลากหลาย เช่นช่องทางตามระบบ 

ส่วนตัว เวทีต่างๆ จนถึงการประทว้ง 
 ช่องทางที่มีประสิทธิผลทีสุ่ด คือ ผา่นสื่อมวลชน (Media advocacy) 

ข้อ 6 What do we have in stocks?: เรามีอะไรอยู่แล้วในมือแล้วบ้าง พอไหม ขาดอะไร งบจากไหน 
 Backup evidence, Expertise, Social capital, Insider/outsider leaders, Political intelligence, Experiences 
 อะไรคือจดุแข็ง และจดุอ่อน 

ข้อ 7 What are the way to filling the gaps or our weakness? อะไรคือจดุอ่อนของนโยบายที่เราท า และจะสรา้งความเข้มแข็ง
ได้อย่างไร? 
 Network & alliance: ต้องท าอะไรเพิ่ม  ต้องการให้ใครมาเป็นแนวร่วม ขยายเครือข่ายไหม สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย

อย่างไร 
ข้อ 8 What are the action plan and how to begin the first step?: อะไรคือแผนการ /นโยบายที่จะด าเนินงานต่อไปอย่างมี

ระบบ 
 Strategic plan: แผนกิจกรรม เริม่ต้นก้าวแรกอย่างไร ตลอดกระบวนการ ให้เกิด public agenda, media agendaจน

น าไปสู่ political agenda และเกดิการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามมา (หน้าต่างโอกาส, ยุทธวิธี, Tactics) 
 SMART plan: S-Short term, M-Measurable, A-Achievable, R-Realistic, T-Time bound 

ข้อ 9 What do we do if our policy is not working (Strategic flexibility)?: เราจะท าอะไรต่อไป หากนโยบายที่เสนอไปไมผ่่าน 
 แผนส ารอง การปรับขบวนระหว่างกระบวนการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้านวิชาการ (Technical support)  
                 ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ  

น้ าหนัก  : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย :  

  เครือข่ายเขตสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนของเขต
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการแพทย์เฉพาะทาง และสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานในสาขาที่ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์  

         วิชาการ หมายถึง ภารกิจประจ าของสถาบัน โรงพยาบาล ที่สอดรับกับ COE (centers of excellence ) 
หรือ NHA (national health authority) หรือ ระบบบริการสุขภาพ (service plans)ที่โรงพยาบาล สถาบัน 
รับผิดชอบ ได้แก่ สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด สาขาตา สาขาไต สาขาอุบัติเหตุ 
สาขาช่องปาก สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(DM/HT/COPD/STROKE) และสาขายาเสพติด  เป็นต้น 

       สนับสนุนวิชาการ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบัน โรงพยาบาล และหน่วยงานสนับสนุกรมการแพทย์ได้
ด าเนินการให้แก่ สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์  การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  งานวิจัยที่หน่วยงานกรมการแพทย์เกี่ยวข้อง   
การสนับสนุนสื่อวิชาการ นวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ วิชาการท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการศึกษาความต้องการด้านวิชาการของเครือข่ายเขตสุขภาพ 

2 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการตอบสนองความต้องการของเครือข่ายเขตสุขภาพ 

3 จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของเครือข่ายเขตสุขภาพไม่ต ากว่า ร้อยละ 60 
4 จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของเครือข่ายเขตสุขภาพไม่ต ากว่า ร้อยละ 70 
5 จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของเครือข่ายเขตสุขภาพไม่ต ากว่า ร้อยละ 80 

แนวทางการประเมินผล 

 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานรอบ 6,12 เดือน 
  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30900 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเฉลียว พูลศิริปัญญา 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30901 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30255 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 

รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30903 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย :  พันธกิจที่ส าคัญของกรมการแพทย์ คือศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการแพทย์ที่สมคุณค่าของประเทศ ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพจึงเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ การวิจัยที่มีเปูาหมายและแนวทางชัดเจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการสู่การแก้ไขปัญหา
ด้านการแพทย์จึงจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับกรมการแพทย์ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2559 – 2562 ที่มียุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (Centers of Excellence / National Institutes) เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ 
การพัฒนาสร้างความเข็มแข็งและเพ่ิมศักยภาพด้านบริการและวิชาการให้ได้นั้น มีปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
พัฒนาฯที่ส าคัญ คือ สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ต้องมีทิศทางของงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญตาม
บริบทของกรมการแพทย์ ซึ่งควรมีการจัดโครงสร้าง การจัดท ายุทธศาสตร์ การก าหนดนโยบายและแผนงานวิจัย 
และท่ีส าคัญคือการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยโดยใช้ระบบบริหารงานวิจัยที่เหมาะสมจึงสามารถท าให้
หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆในสังกัดกรมการแพทย์ มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ที่ส าคัญของประเทศสมกับพันธกิจของกรมการแพทย์ต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (milestone) แบ่งระดับการให้คะแนนเป็น  
5 ระดับ พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบดังนี้ 

1. การก าหนดทิศทางงานวิจัย      (น้ าหนัก : ร้อยละ 40) 
2. ระบบการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ  (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 
3. การจัดการผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์   (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 
4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย       (น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Practice to Research 

Research to Practice  

Research Utilization 
Through 

 
Stakeholder engagement 

Collaborative research 
Knowledge Management 

Communication 
Advocacy 
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องค์ประกอบที่ 1 – การก าหนดทิศทางงานวิจัย (Research Direction) สู่ความส าเร็จด้านการวิจัย  
                        (น้ าหนัก : ร้อยละ 40)  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนการก าหนดทิศทางสู่ความส าเร็จด้านการวิจัย 
1 จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน/กลุ่มงาน/ฝุาย ที่มีลักษณะคล้ายๆกันเพ่ือพัฒนา 

ปริมาณและคุณภาพงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบัน 
2 ก าหนดทิศทางและแผนงานวิจัยของหน่วยงาน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(พหุสถาบัน) เพ่ือ

เป็นแนวทางการท างานวิจัยในการแก้ไขปัญหาการแพทย์ในส่วนที่รับผิดชอบ 
3 ด าเนินการตามแผนงานวิจัยที่ก าหนดไว้ มีผลผลิตเป็นงานวิจัยโดยใช้ระบบการบริหารงานวิจัย

ติดตามความก้าวหน้า 
4 วิเคราะห์ผลความส าเร็จงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบันที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม (ผลผลิต

งานวิจัย 3-5 ปีที่ผ่านมา) 
5 วิเคราะห์ผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบันที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมและมี

ผลกระทบต่อสาธารณะ (ผลผลิตงานวิจัยมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา) 
 
ความหมายที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัด (องค์ประกอบที่ 1) 
1. ทิศทางงานวิจัยเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของประเทศ 
2. หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ สามารถผลิตงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตของประเทศ

ได ้
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยและทรัพยากรในการด าเนินงานวิจัยในลักษณะ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญ

เฉพาะ เพ่ือสร้างทีมวิจัยและความเป็นเลิศทางการวิจัยเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะด้าน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยทางการแพทย์เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของ

หน่วยงาน (Centers of Excellence / National Institutes) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
5. สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากผลผลิตงานวิจัย เพ่ือ

ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายและได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 

สอดคล้องกับ  
1) พันธกิจที่ 1 ของกรมการแพทย์ : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

การแพทย์ที่สมคุณค่าของประเทศ  
2) เปูาประสงค์ท่ี 1 ของกรมการแพทย์ : สถาบันของกรมการแพทย์มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถแก้ไข

ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Centers of Excellence / 

National Institutes) เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข็มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับสถานบริการสุขภาพ

ให้มีศักยภาพด้านบริการและวิชาการ 
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ค าอธิบาย : งานวิจัย หมายถึงการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ
วิธีการ เพ่ือให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ คือโครงการวิจัย
ทางการแพทย์ หรือโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ความส าเร็จของงานวิจัย หมายถึง การผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิง
สาธารณะหรือเชิงนโยบาย 
ผลกระทบของงานวิจัย คือ ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตงานวิจัย ผลกระทบนั้นสามารถวัดได้และเป็นผลกระทบ
จากการน าผลงานวิจัยน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท าวิจัยที่มุ่งไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังไม่เพียงแต่เป็นรูปธรรมที่เป็นตัวเลขที่ก าหนดไว้ 
แต่ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนโดยล าดับ  
แผนงานวิจัย   หมายถึง แผนงานวิจัยที่ถูกก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลปัญหาสุขภาพที่
หน่วยงานดูแล วางแผนเพ่ือด าเนินการวิจัยในช่วงระยะเวลา 1 - 3ปีหรือมากกว่า เป็นไปตามทิศทางการวิจัยของ
หน่วยงานประกอบด้วยโครงการวิจัยหลายๆ โครงการ  หรือเรียกว่าชุดโครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธ์หรือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน   มีลักษณะบูรณาการท าให้เกิดองค์รวม  เป็นการวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชาการและครบวงจร   
โดยมีเปูาหมายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  

 
องค์ประกอบที่ 2 – ระบบการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25)  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ 
1 มีระบบสนับสนุนงานวิจัย 
2 มีระบบติดตามงานวิจัย 
3 มีระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัย 
4 ผลิตงานวิจัยผ่านคณะกรรมการวิจัยกรมการแพทย์เพื่อขอเสนองบประมาณของส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อย่างน้อย 1 โครงการ (ของปีที่ผ่านมา) 
5 ผลิตงานวิจัยผ่านคณะกรรมการวิจัยกรมการแพทย์เพื่อขอเสนองบประมาณของส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อย่างน้อย 1 โครงการ (ของปีปัจจุบัน) 
 
ค าอธิบาย : การบริหารการวิจัย หมายถึง  การจัดการงานวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล     เช่น  การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย การติดตามประเมินผล  การประชุมสัมมนา
หรือฝึกอบรมที่เก่ียวกับการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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ความหมายที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัด (องค์ประกอบที่ 2) 
1. สามารถวิเคราะห์และติดตามงานวิจัยในด้านคุณภาพ เปูาหมายการวิจัย ตัวชี้วัด ผลผลิตและงบประมาณ

เป็นได้ระยะตามระบบที่ก าหนด 
2. ผลงานวิจัยผ่านคณะกรรมการวิจัยกรมการแพทย์เพื่อขอเสนองบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ มีนัยว่าหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ(ส่วนหนึ่ง) เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการแพทย์  
3. สนับสนุนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ  
1) พันธกิจที่ 1 ของกรมการแพทย์ : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

การแพทย์ที่สมคุณค่าของประเทศ  
2) เปูาประสงค์ที่ 1 ของกรมการแพทย์ : สถาบันของกรมการแพทย์มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถแก้ไข

ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Centers of Excellence / 

National Institutes) เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 3  - การจัดการผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนการจัดการผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
1 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน 
2 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน 
3 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงานน าเสนอ ผู้บริหารให้เห็นแนวทางในการน าไปพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์ 
4 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงาน สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิง

สาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์  (อย่างน้อย 1 โครงการ) 
5 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงาน สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิง

สาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์  (อย่างน้อย 2 โครงการ) 
 
ค าอธิบาย : ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าด้านเศรษฐกิจ 
เช่น อาหารพิเศษเฉพาะโรค สารออกฤทธิ์สกัดจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาผ่านงานวิจัยทางคลินิก 
เวชส าอาง หรือเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ หรือชุดตรวจสอบการวินิจฉัยโรคเป็นต้น 
ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ หมายถึง ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาระบบการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรคเฉพาะ
ทาง หรือการฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคที่เหมาะสมในประเทศไทยโดยมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  
ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอจากผลผลิตงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะน าไปสู่การพัฒนาเป็น
นโยบายในหลายระดับ ส่งผลให้ประชาชนไทยเฉพาะกลุ่มหรือภาพรวมมีสุขภาพที่ดีข้ึน  
 
ความหมายที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัด (องค์ประกอบที่ 3) 

ประเด็นคุณค่าของผลงานวิจัย ที่สามารถน าไปพัฒนาน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและ/หรือหน่วยงานอ่ืน
และ/หรือประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์ 
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สอดคล้องกับ  
1) พันธกิจที่ 5 ของกรมการแพทย์ : พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

ของประชาชน 
2) เปูาประสงค์ที่ 1 ของกรมการแพทย์ : สถาบันของกรมการแพทย์มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถ

แก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาบริการด้านการแพทย์ที่ส าคัญตามบริบทของกรมการแพทย์  

 
องค์ประกอบที่ 4  - การเผยแพร่ผลงานวิจัย (น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
1 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
2 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น  

(ทั้งในหรือนอกกรมการแพทย์) 
3 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงาน และ น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ 

อย่างน้อย 1 โครงการ (ปีปัจจุบัน) 
4 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงานและตีพิมพ์วารสารในประเทศ 

อย่างน้อย 1 โครงการ (ปีปัจจุบัน) 
5 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงานและได้น าเสนอที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ และ/หรือตีพิมพ์

ในวารสารต่างประเทศ หรือ วารสารไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 
โครงการ (ปีที่ผ่านมา) 

 
สอดคล้องกับ  

1) พันธกิจที่ 4 ของกรมการแพทย์ : บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้
มาตรฐานในระดับสากล 

2) เปูาประสงค์ที่ 1 ของกรมการแพทย์ : สถาบันของกรมการแพทย์มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่
สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ 

 

 
 
แนวทางการประเมินผล 

 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบ หรือการจัดท า 
แนวทางเวชปฏิบัติเฉพาะทางที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 

 รายงานผลการด าเนินการจากฝุายติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์  
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ตัวอย่างการประเมินผล  
- หน่วยงาน ก มีคณะท างานวางแผนงานวิจัย และมีแผนงานวิจัยของหน่วยงาน มีระบบการบริหารงานวิจัยมี
ผลงานวิจัยในปีงบประมาณนี้ 1 เรื่อง ไม่มีผลงานเสนอคณะกรรมการวิจัยกรมการแพทย์เพ่ือขอเสนองบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้น าเสนอผลงานการวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ ได้รับการ
ตีพิมพ์วารสารในประเทศและได้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและหน่วยงานอื่น ผลิตงานวิจัยด้านการ
ประเมินเทคโนโลยีและน าเสนอผู้บริหารให้เห็นแนวทางในการน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย 
 

การค านวณ  
องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดทิศทางงานวิจัย (คะแนนเต็ม 3.2 คะแนน) 

หน่วยงาน ก มีคณะท างานวางแผนงานวิจัย และมีแผนงานวิจัยของหน่วยงาน มีผลงานวิจัยใน
ปีงบประมาณนี้ 1 เรื่อง  

ดังนั้นองค์ประกอบที่ 1 ได้ระดับคะแนน เท่ากับ 3  
เทียบระดับความส าเร็จ = 3*0.64 = 1.92 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 ระบบการบริหารงานวิจัย (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
หน่วยงาน ก มีระบบการบริหารงานวิจัยมีผลงานวิจัยในปีงบประมาณนี้ 1 เรื่อง ไม่มีผลงานเสนอ

คณะกรรมการวิจัยกรมการแพทย์เพ่ือขอเสนองบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ดังนั้นองค์ประกอบที่ 2 ได้ระดับคะแนน เท่ากับ 3  
เทียบระดับความส าเร็จ = 3*0.4 = 1.2 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดการผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
 หน่วยงาน ก ผลิตงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีและน าเสนอผู้บริหารให้เห็นแนวทางในการน าไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย 

ดังนั้นองค์ประกอบที่ 3 ได้ระดับคะแนน เท่ากับ 3  
เทียบระดับความส าเร็จ = 3*0.4 = 1.2 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4การเผยแพร่ผลงานวิจัย (คะแนนเต็ม 0.8 คะแนน) 
หน่วยงาน ก น าเสนอผลงานการวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ ได้รับการตีพิมพ์วารสารใน

ประเทศและได้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน 
 ดังนั้นองค์ประกอบที่ 4 ได้ระดับคะแนน เท่ากับ 4 

เทียบระดับความส าเร็จ = 4*0.16 = 0.64 คะแนน 

สรุปผลรวมของคะแนนของหน่วยงาน ก. 
ตามตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน 
(น้ าหนัก:ร้อยละ 8) จะค านวณจาก 
 คะแนนองค์ประกอบที่ 1 + คะแนนองค์ประกอบที่ 2 + คะแนนองค์ประกอบที่ 3 + คะแนน
องค์ประกอบที่ 4เป็นผลลัพธ์เท่าใด แล้วน าไปเทียบกับตารางผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทียบกับระดับ
ความส าเร็จ 
 

กรณีตัวอย่าง ได้ผลรวมคะแนนทั้ง 4 องค์ประกอบเท่ากับ 4.96 (1.92+1.2+1.2+0.64) 
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แล้วมาเทียบตารางผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทียบกับระดับความส าเร็จ (ด้า นล่าง) เป็นระดับ
ความส าเร็จ สรุปในตัวชี้วัดที่ 1.3 ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน ก ได้
ความส าเร็จระดับที่ 3 

 
ตารางผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทียบกับระดับความส าเร็จ 

ผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบ(คะแนน) ระดับความส าเร็จ 
7.20– 8.00 5  
5.60 – 7.10 4 
4.00 – 5.50 3 
2.40 – 3.90 2 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.30 1 
  
หมายเหตุ  

 การปัดทศนิยมตามหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ 
 อาจมีการปรับน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบในปีต่อไปเพ่ือความเหมาะสมในการพัฒนาความก้าวหน้า 

และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30255 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายปราโมทย์  ปรปักษ์ขาม 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30044 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ หมายถึง การศึกษาเชิงนโยบาย โดยพิจารณาองค์ประกอบ
ด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัย (safety) สัมฤทธิผล (efficacy) ประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ
(efficiency) นัยทางจริยธรรมและกฎหมาย (ethical and legal implication) ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์หนึ่งๆ 
การด าเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ หมายถึง หน่วยงานได้มีการด าเนินการโครงการประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายประกอบการตัดสินใจผู้ก าหนดนโยบาย / ผู้บริหาร ทั้งใน
ระดับหน่วยงาน / กรม / ประเทศ เพ่ือให้เกิดการเลือกใช้ จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และจัดสรรทรัพยากร 
ที่เหมาะสมและคุ้มค่า ทั้งยังช่วยในการตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเผยแพร่อย่างเหมาะสม หมายถึง การน าองค์ความรู้จากการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์น าเสนอใน
ที่ประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ทางเอกสาร เว็บไซต์ หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับสถาบัน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่: 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ก าหนดประเด็นการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และได้รับอนุมัติด าเนินการ 
2 สืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล (searching & collecting of evidences) 
3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (analysis & synthesis of evidences) 
4 จัดท ารายงาน/ ต้นฉบับ/ บทคัดย่อ 
5 น าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเผยแพร่อย่างเหมาะสม 

แนวทางการประเมินผล 
 รายการผลงานการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
 รายงานผลการด าเนินการรอบ 6,9,12 เดือน 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30255 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายปราโมทย์  ปรปักษ์ขาม 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30044 
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ตัวช้ีวัดที ่1.5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการกรมการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน  

น้ าหนัก  : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (Thailand as World Class Health Care Destination) พ.ศ. 2555 – 2559 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านธุรกิจสุขภาพ ด้วยความมุ่งม่ันพัฒนาการจัดระบบสุขภาพ บริการวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาประเทศ
ไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ซึ่งกรมการแพทย์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์กรมการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน ไว้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ ASEAN Academic Center การสร้างความยั่งยืนทางด้านการแพทย์และการมี
สุขภาพที่ดีให้กับประชาคมอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์ Excellence Medical Services การสร้างความเชื่อมโยงการบริการทาง
การแพทย์  และการแพทย์ฉุกเฉิน และบริหารจัดการ 3 medical professionals 

3. ยุทธศาสตร์ Academic Drug Addict Treatment Cooperation การสร้างความร่วมมือ
ด้านวิชาการ การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาและสารเสพติด 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  
  กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยราชการที่ เป็นผู้น าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ฝุายกายเฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่า จึงจัดท าโครงการเพ่ือด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้  โดยเน้นการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการแพทย์ชั้นสูงของอาเซียน ตลอดจนการ
จัดบริการด้านการแพทย์ให้กับท้ังแรงงานไทยที่ท างานอยู่ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ความร่วมมือทาง
วิชาการแพทย์กับประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และการบริการทางการแพทย์ให้กับ
แรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ และบรูไน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ กรมการแพทย์ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ สู่อาเซียนหลายโครงการ จึงก าหนดให้มีการวางแผนการด าเนินโครงการ การจัดท า MOU 
หรือ MOD การติดตามประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลการด าเนินโครงการมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงและวางแผนการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไป 
แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 กรณี 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
กรณีที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.5   ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการกรมการแพทย์สู่ประชาคม
อาเซียน ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอาเซียนปี พ.ศ. 2559 

8 

กรณีที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1.5   ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการกรมการแพทย์สู่ประชาคม
อาเซียน ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับงบประมาณอาเซียนปี พ.ศ. 2559 

8 
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เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยท่ี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 1.5 กรณีที่ 1 
      ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2 จัดท าหรือทบทวนแผน/ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3 ด าเนินการตามแผน/ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ร้อยละ 100 
4 สรุปประเมินผลและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารกรม 
5 ก าหนดทิศทางการด าเนินการสู่ประชาคมอาเซียของหน่วยงานและจัดท ารายงาน

เสนอกรมการแพทย์  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 1.5 กรณีที่ 2 
      ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 1.5 ปีงบประมาณ 2558 
2 จัดท าแผนหรือทบทวนแผน/ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3 ด าเนินการตามแผน/ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ร้อยละ 100 
4 สรุปประเมินผลและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารกรม 
5 ก าหนดทิศทางการด าเนินการสู่ประชาคมอาเซียของหน่วยงานและจัดท ารายงาน

เสนอกรมการแพทย์  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30900 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเฉลียว พูลศิริปัญญา 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30901 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30255 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 

รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30903 



15 
 

ตัวช้ีวัดที ่1.6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
                 (Hospital Accreditation) 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย: ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงศักยภาพของสถานบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่พัฒนาคุณภาพตนเองให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพฉบับปีกาญจนาภิเษก  (HA) หรือมาตรฐานฉบับ 
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยการควบคุมก ากับจากสถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 

        ผ่านบันไดขั้นที่ 1 หมายถึง  สถานบริการได้รับการเข้าเยี่ยมให้ค าปรึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
        ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ ตามท่ีสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลก าหนดไว้ 
        ผ่านบันไดขั้นที่ 2 หมายถึงสถานบริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากบันไดขั้นที่ 1 สามารถวิเคราะห์ 
        เปูาหมายของงานและวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ 
         ผ่าน HA หมายถึง สถานบริการได้รับการพัฒนา มีการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน 
        ผ่าน Re-Accredit  หมายถึง สถานบริการที่ผ่านการรับรอง HA  เป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน: วัดผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับ คะแนน 2 ระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน ไม่ผ่าน/ไม่ส าเร็จ - - - ผ่าน/ส าเร็จ 

แนวทางการประเมินผล: 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานว่ามีการพัฒนาตามเงื่อนไขของ พ.ร.พ. อย่างต่อเนื่อง 
วัดผลจากใบประกาศของ พ.ร.พ. ที่ก าหนดวัน เวลา ที่หมดอายุ 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30900 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเฉลียว พูลศิริปัญญา 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30901 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30255 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 

รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30903 
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มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการให้บริการ 

น้ าหนัก: ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  

 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
และรวดเร็ว ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service 
Excellence)” โดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชนต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพการบริการทั้งเรื่องรูปแบบและการเข้าถึงบริการ 
ระยะเวลาในการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของบริการที่ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการส่งมอบบริการที่เป็นที่
ยอมรับได้มาตรฐาน ในรูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)”  

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารที่บันทึก
ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยทั้ง 2 ฝุายต้องร่วมกันก าหนด
ขอบเขตของการให้บริการ ระดับการให้บริการ (Level of Service) ขั้นต่ าที่ทั้งสองฝุายยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลง
ระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่
ผู้รับบริการ ดังนั้น องค์ประกอบของข้อตกลงจะประกอบด้วย ขอบเขตการให้บริการ ข้อก าหนดการให้บริการ 
ระดับการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการรับเรื่องราวร้องเรียน 

 คู่ มื อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น ก า ร ต่ อ ย อ ด จ า ก  “ข้ อ ต ก ล ง ร ะ ดั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  
(Service Level Agreement : SLA)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานที่จัดท าคู่มือการให้บริการ ตามแนวทางตามข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ (SLA) โดยใช้แบบฟอร์ม A-E 
2 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ  
3 จัดท าคู่มือการให้บริการ (ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.ร.กรมการแพทย์ ก าหนด) 
4 เผยแพร่คู่มือการให้บริการขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งไฟล์คู่มือให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5 มีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคู่มือการให้บริการ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ 65 70 75 80 85 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30900 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเฉลียว พูลศิริปัญญา 
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30901 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30255 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 
รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30903 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและการ 
                 คุ้มครองจริยธรรม 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย: พิจารณาจากระดับขั้นของความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การให้คะแนน:  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ร้อยละ 60 
2 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ร้อยละ 70 
3 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ร้อยละ 80 
4 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ร้อยละ 90 
5 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 และสรุปผลการ
ด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงานให้ชัดเจน และน าส่งส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการประเมินผล 
 รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 
 รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 
 ผลการด าเนินการที่จัดส่งส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางรัชนี  หงษ์พงษ์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30959 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 

หัวหน้าฝ่ายพัสดและบ ารุงรักษา 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30958 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30960 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

น้ าหนัก : ร้อยละ 3 

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยส่วนราชการต้องด าเนินการให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วน
ราชการ และการก าหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

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

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ด าเนินการตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ดังนี้ 

• จัดสถานท่ี/ จดัตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน ส าหรับให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก  

• มีเจ้าหน้าทีร่ับผดิชอบประจ าศูนยข์้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ 

• มีปูายบอกถึงที่ตั้งของสถานท่ีหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการจดัไว้ส าหรับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ท่ีเข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน 

2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้  
• มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

• จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารอย่างชัดเจนและ
สามารถสืบค้นไดส้ะดวก รวดเร็ว  

3 บริหารจดัการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบโดยด าเนินการ ดังนี้ 
• มอบหมายใหผู้้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน

ตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯเป็นการเฉพาะ 
• ผู้บริหารของส่วนราชการใหค้วามส าคัญและควบคมุดูแลให้มีการปฏบิัติตาม

กฎหมายข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจ  ในการปฏิบัตติามกฎหมาย เป็นต้น 

• จัดเก็บสถติิและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสว่นราชการ   
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ าเสมอ (รายเดือนหรือราย
ไตรมาส)  

• มีการปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมเีรื่องที่สามารถ
ตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

4 เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบุคลากรในส่วนราชการและ
ประชาชนทราบ ดังนี ้

• จัดอบรม ให้ความรู้ และกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัตหิน้าท่ีในการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายให้แก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างท่ัวถึง
และสม่ าเสมอ 

• ประชาสมัพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัตติามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยข์้อมูลตามมาตรา 9 ให้ประชาชนรับทราบผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ช่องทางโดย 1 ใน 5 ช่องทาง จะต้องเป็นการ
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

• รับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ และมีการน าความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณา
ประกอบการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

5 • เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วน
ราชการ ลงนามแล้วบนเว็บไซต์ของส่วนราชการจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกเดือน  

เงื่อนไข : สนับสนุนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

แนวทางการประเมินผล 

 รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 
 รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 
 หลักฐานการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ (ตามค่าคะแนนระดับ 4) 
 พิมพ์หน้าเว็บไซด์ที่เผยแพร่ข้อมูลไว้ 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางรัชนี  หงษ์พงษ์ 

หัวหน้าฝ่ายพัสดและบ ารุงรักษา 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30959 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30958 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30960 
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มิติที่3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัดที ่3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังตัวอย่าง 
กรณีที่ 1 หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 
3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1 
 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ 1) 

กรณีที ่
งบประมาณประจ าปี 

รวม 
รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม 

กรณีที่ 1 1 1 2 
 
ตัวช้ีวัดที่....ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
น้ าหนัก : ร้อยละ.... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะ
ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มี
ตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก
รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
 
 
 
เหตุผล : 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในเรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 
  1. ก าหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และ
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 
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  2. ให้เร่งรัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนา โดยจัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  3. ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
   3.1 รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 
   3.2 รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 
 
สูตรการค านวณ : 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาส x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาส 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

32 34 36 38 40 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

79 81 83 85 87 

 
หมายเหตุ: 
 1.ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่าเปูาหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
 2.การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
 
ตัวช้ีวัดที่....ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
น้ าหนัก : ร้อยละ....(ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภารัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
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หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
เหตุผล : 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในเรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 
  1. ก าหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และ
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 
  2. ให้เร่งรัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนา โดยจัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  3. ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
   3.1 รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 
   3.2 รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 
สูตรการค านวณ : 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาส x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาส 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

44 46 48 50 52 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

88 90 92 94 96 

หมายเหตุ :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96  โดยค านวณจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม

ระหว่างปีงบประมาณ 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 
รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30046 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายสรชัย  เทพธรณินทรา 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30957 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 
หัวหน้าฝ่ายพัสดและบ ารุงรักษา 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30958 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30960 
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ตัวช้ีวัดที ่3.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาพิจารณาตาม
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาของหน่วยงานเทียบกับวงเงิน
งบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาที่หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน  
เหตุผล : 
  ตามมติของคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในเรื่องการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้อง
ด าเนินการ     ในส่วนของรายจ่ายประจ าให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยในส่วนของการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่ม
ด าเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 ส าหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้จัดแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    โดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
สูตรการค านวณ : 
 

 
เงินงบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทีห่น่วยงานเบิกจ่าย 

                        ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 x 100 
วงเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาที่หน่วยงานได้รับ 

 
ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
4 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
5 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  68 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 
2 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 56 
3 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 64 
5 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 
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ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  86 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 74 
3 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 78 
4 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 
5 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 

ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  98 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 
3 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 
4 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
5 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 

 
หมายเหตุ :  ไตรมาสที่ 1 ก าหนดการเบิกจ่ายไดร้ะดับคะแนน 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50                                    
                ไตรมาสที่ 2 ก าหนดการเบิกจ่ายไดร้ะดับคะแนน 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68   
   ไตรมาสที่ 3 ก าหนดการเบิกจ่ายได้ระดับคะแนน 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86   
   ไตรมาสที่ 4 ก าหนดการเบิกจ่ายได้ระดับคะแนน 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98   
        โดยให้หน่วยงานประเมินผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาแต่ละไตรมาสตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด และรายงานผลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นค่าเปูาหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 

หัวหน้าฝ่ายพัสดและบ ารุงรักษา 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30958 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30960 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายสรชัย  เทพธรณินทรา 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30957 
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ตัวช้ีวัดที่  3.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหน่วยงาน 
น้ าหนัก : ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย : 

 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถจัดท าบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของ
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

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

 
โดยที่ : 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
แนวทางการประเมินผล 

(ประเมินผลจากเอกสารและหลักฐานต่างๆ) 
คะแนน 

1 หน่วยงานมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน
ระบบ  GFMIS ส าหรับข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของปงีบประมาณ 
2558 

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 
ส าหรับข้อมูลค่าใช้จา่ยปี 2558 ดังนี้ 
1. หนังสือแสดงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากผู้มีอ านาจ  
2. รายงานต้นทนุรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน   

ปีงบประมาณ 2558  โดยแยกประเภทตามแหล่งของ
เงิน (ตาราง 1)   

หมายเหตุ : ส่งเอกสารรายการที่ 1-2 ให้กับกองคลัง 
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558  
 

 
 
 

0.25 
0.75 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
แนวทางการประเมินผล 

(ประเมินผลจากเอกสารและหลักฐานต่างๆ) 
คะแนน 

2 จัดท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลติ ประจ าปงีบประมาณ 
2558 และเปรียบเทียบผล
การค านวณตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลติระหว่างปีงบประมาณ 
2557 และปีงบประมาณ 
2558 ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว 
จัดท ารายงานการ
เปรียบเทียบ สรปุผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติได้แลว้เสร็จ 
  

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 2558 ดังนี้ 
1. หนังสือน าส่งรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลติโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานผลการค านวณต้นทนุตอ่หน่วยกิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยของปี 2558 ตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ตาราง 1-6) 

3. รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการ
ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
2557 และปีงบประมาณ 2558 (ตารางที่ 7-12) 

หมายเหตุ : ส่งเอกสารรายการที่ 1-3 ให้กับกองคลัง 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

 
 

0.25 
 

0.25 
 
 

0.50 
 
 

3 
 

จัดท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพ 
ปีงบประมาณ 2559 พร้อม
ทั้งก าหนดเปาูหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ 2559 ให้
ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิง
ปริมาณ) และแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพดังกลา่วได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหนา้
หน่วยงาน  

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ไม่ต่ ากว่า 
4 เรื่อง คือ 
- กรณีลดค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน เช่น คา่สาธารณปูโภค 
ค่าวัสดุส านักงาน เปน็ตน้ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จา่ยที่เกิดข้ึนจริงใน
ปีงบประมาณก่อน จ านวน 2 เรื่อง 
- กรณีปรับปรุงกิจกรรมต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุนหรือปริมาณงาน 
จ านวน 2 เรื่อง 
เอกสารที่น าส่งมี ดังนี ้
1. หนังสือน าส่งแผนเพิ่มประสทิธภิาพ โดยได้รับความ

เห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. แผนเพิ่มประสทิธิภาพจ านวน 4 เร่ือง ตามรูปแบบที่

กรมบัญชีกลางก าหนด 
หมายเหตุ : ส่งเอกสารรายการที่ 1-2 ให้กับกองคลัง  
ภายในเดือนมีนาคม 2559 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 

0.75 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
แนวทางการประเมินผล 

(ประเมินผลจากเอกสารและหลักฐานต่างๆ) 
คะแนน 

4 ด าเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ได้ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ พร้อม
ทั้งจัดท ารายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานและผลส าเร็จตาม
แผนเพิ่มประสทิธิภาพการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2559 และได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงาน  
 

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการรายงานสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 
2559 ดังนี้ 
1. หนังสือน าส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน

เพิ่มประสิทธิภาพ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มี
อ านาจ 

2. แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ: ส่งเอกสารรายการที่ 1-2 ให้กับกองคลัง 
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

 
 
 

0.25 
 
 

0.75 
 

5 ด าเนินการสอบทานการใช้
ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของ
ส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
 

พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการด าเนินการสอบทานการ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตโดยคณะท างานฯ 
หรือผู้บริหาร ดังนี้ 
1. หนังสือน าส่งรายงานการสอบทานการใชป้ระโยชน์

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2. แบบสอบทานการใช้ประโยชน์ขอ้มูลต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลติ 
หมายเหตุ: ส่งเอกสารรายการที่ 1-2 ให้กับกองคลัง  
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

 
 
 

0.25 
 

0.75 
 

รวม 5.00 
 

หมายเหตุ : ส่งเอกสารไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ได้คะแนน 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30960 
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ตัวช้ีวัดที ่3.5  ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับ 
                  หน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
น้ าหนัก : ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย :  
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของหน่วยงาน ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ข้อมูล       
ทางบัญชีของของหน่วยงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นตัวผลักดันให้มีการเร่งตรวจสอบแก้ไข
ข้อมูลทางบัญชีของตนเองต่อเนื่องจากการประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จึงได้ก าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบด้วย 
 
แบ่งการประเมินผลเป็น 2 กรณี  

การประเมินผล ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี     
ระดับหน่วยงาน ตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

กรณีที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระดับหน่วยงาน 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ครึ่งปีแรก 

0.5 

กรณีที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระดับหน่วยงาน 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ครึ่งปีหลัง 

0.5 

 

กรณีที่ 1  ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยงาน
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ครึ่งปีแรก 
น้ าหนัก : ร้อยละ 0.5 
 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระดับ
หน่วยงาน ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดในครึ่งปีแรกของหน่วยงาน 
สูตรการค านวณ 

 
X x 100 

Y 
 

ก าหนดให้  
 X = คะแนนรวมของหน่วยงานที่ได้ 
 Y = คะแนนเต็มของการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% 
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ตัวอย่างการประเมิน  
หน่วยงานได้ผลการประเมินในครึ่งปีแรกทั้งสิ้น จ านวน 400 คะแนน 
คะแนนเต็มของผลการประเมินครึ่งปีแรก 500 คะแนน  
ผลการค านวณ คือ 

400 x 100 
500 

โดยหน่วยงานได้ผลคะแนน คือ 80% โดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนคือ หน่วยงานได้ ระดับ 4 
โดยที ่:  
 การพิจารณาระดับความส าเร็จตามขั้นตอนในระดับจ านวนเรื่องของข้อมูลทางบัญชีที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด จ านวน 5 เรื่อง โดยหน่วยงานประเมินเรื่องท่ี 1 – 4 เรื่องท่ี 5 
กรมฯ เป็นผู้ประเมินให้คะแนน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ 
1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน 
2 บัญชีสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน 
3 บัญชีพักในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีจ านวนเงินคงค้างในช่อง “ยอดยกไป” 
4 การจัดท างบทดลองของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบัน 
5 รายงานการเงินของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน (กรมเป็นผู้ประเมินให้คะแนน) 

 

 
 
กรณีที่ 2  ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยงาน 
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ครึ่งปีหลัง 
น้ าหนัก : ร้อยละ 0.5 
 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระดับ
หน่วยงาน ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดในครึ่งปีหลังของหน่วยงาน 
สูตรการค านวณ 

 
                                   X x 100 
                                       Y 
 

 
ก าหนดให้  
 X  = คะแนนรวมของหน่วยงานที่ได้ 
 Y  = คะแนนเต็มของการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% 
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ตัวอย่างการประเมิน  
หน่วยงานได้ผลการประเมินในครึ่งปีหลังทั้งสิ้น จ านวน 400 คะแนน 
คะแนนเต็มของผลการประเมินครึ่งปีหลัง 500 คะแนน  
ผลการค านวณ คือ 

400 x 100 
500 

โดยหน่วยงานได้ผลคะแนน คือ 80% โดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนคือ หน่วยงานได้ ระดับ 4 
 
โดยท่ี :  
 การพิจารณาระดับความส าเร็จตามขั้นตอนในระดับจ านวนเรื่องของข้อมูลทางบัญชีที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด จ านวน 5 เรื่อง โดยหน่วยงานประเมินเรื่องท่ี 1 – 4 เรื่องท่ี 5 
กรมฯ เป็นผู้ประเมินให้คะแนน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ 
1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน 
2 บัญชีสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน 
3 บัญชีพักในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีจ านวนเงินคงค้างในช่อง “ยอดยกไป” 
4 การจัดท างบทดลองของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบัน 
5 รายงานการเงินของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน (กรมเป็นผู้ประเมินให้คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ีประเมิน 
คะแนน 
รอบท่ี 1 

คะแนน
รอบท่ี 2 

เรื่องท่ี 1  บัญชีเงินสดและ
บัญชีเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน 

1.1 บัญชีเงินสดในมือ 20 20 
ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีเงินสด   
ในมือ (1101010101) ในงบทดลองของระดับหน่วย
เบิกจ่ายมียอดเท่ากับข้อมูลในรายงานเงินสดคงเหลือประจ า
วันที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

  

  1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 80 80 

  

ค าอธิบาย ส่วนราชการหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดท า
งบกระทบยอดบัญชี  เงินฝากธนาคารได้ครบทุกบัญชีและ  
ทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63    
ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2554 

  

รวม 100 100 
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เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ีประเมิน 
คะแนน 
รอบท่ี 1 

คะแนน
รอบท่ี 2 

เรื่องท่ี 2  บัญชีสินทรัพย์
ถาวรของหน่วยงานมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 70 70 
ค าอธิบาย   จ านวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีพัก
สินทรัพย์  (ระบุประเภท) ในงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย
ต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือ
เป็นค่าใช้จ่าย 
ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้
ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างในงบทดลองภายใน    
30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

  

  

2.2 การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว 
ค าอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีข้อมูล         
การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นประจ า   
ทุกเดือนอย่างช้าภายในสิ้นเดือนถัดไป 

30 30 

 
  

   
รวม 100 100 

เรื่องท่ี 3  บัญชีพักท่ีมี
ยอดคงค้าง 
 
 

บัญชีพักในงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีจ านวนเงิน     
คงค้างในช่อง “ยอดยกไป” ในบัญชีต่อไปนี้ 
(1) บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) ส าหรับการน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีและการน าเงินนอกงบประมาณ 
ฝากคลัง และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ส าหรับ
การจัดเก็บและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินประเภทภาษี 
(เฉพาะกรมสรรพากร กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร) 
    ยกเว้น รายได้แผ่นดินประเภทภาษีของกรมจัดเก็บภาษี
ที่จัดเก็บในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งต้องน าส่งเงินและบันทึกข้อมูล 
Interface ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
 

10 

 
 

10 

(2) บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)  
     ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ด้านเครดิตที่เกิดจากเช็ค
ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่ง
บัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าวต้องมียอดคงค้างด้านเครดิต
เท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินน าส่งด้านเดบิตที่ส่วน
ราชการบันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS 

10 10 

(3) บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103) 10 10 
(4) บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (1213010104) 10 10 
(5) บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 
(1102050125) 

10 10 
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เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ีประเมิน 
คะแนน 
รอบท่ี 1 

คะแนน
รอบท่ี 2 

(6) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 
(2101020106) 
ยกเว้น กรณหีน่วยงานรับรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 
ในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งเงินในเดือนถัดไป 

10 10 

(7) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 
(21020401xx) 

10 10 

(8) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104)  
     ยกเว้น กรณี หน่วยงานบันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน      
ในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งเงินในเดือนถัดไป 

10 10 

(9) บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103) 10 10 
(10) บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) 
ทั้งนี้ใหห้น่วยงานระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ     
หัวข้อค าชี้แจงด้วย 

10 
 

10 
 

  รวม 100 100 
เรื่องท่ี 4  งบทดลอง 4.1 งบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชี            

ที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี 
   ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ของทุกบัญชีใน
งบทดลองแสดงตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น 

บัญชีแยกประเภท 
ดุลบัญชี 

เดบิต เครดิต 
1.บัญชีพักรอ Clearing 
(1101010113) 

  

2.บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิ (3101010101) 

  

3.บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมยกมา (3102010101) 

  

4.บัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) 

  

5.บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
(5210010112) 

  

 

40 30 
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เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ีประเมิน 
คะแนน 
รอบท่ี 1 

คะแนน
รอบท่ี 2 

  
4.2 งบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน  

10 10 

  

ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีในงบ
ทดลองแสดงบัญชีถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์และไม่
มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น                
บัญชีที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) บัญชีเขื่อน (กรม
ชลประทาน) เป็นต้น 

  

4.3 การจัดส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย 
ค าอธิบาย  ระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจ าเดือน        
จากระบบ GFMIS ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไปดังนี้ 
รายงานในระบบ GFMIS  
     (1) งบทดลองประจ าเดือน 
        (ค าสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web 
Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย 
     (2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ค าสั่งงาน ZFMA55 หรือ GFMIS Web Online รายงาน
แสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ) 
      (3) รายงานการจัดเก็บและน าส่งรายได้แผ่นดินของ
ตนเอง จ าแนกตามแหล่งของเงิน  
(ค าสั่งงาน ZRP_R06 หรือ GFMIS Web Online รายงาน
จัดเก็บ น าส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง)  
     (4) รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน  
(ค าสั่งงาน ZFI_CASHBAL หรือ GFMIS Web Online 
รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน-แบบสรุป)        
     (5) รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง  
(ค าสั่งงาน ZGL_RPT013หรอื GFMIS Web Online 
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง)  
รายงานนอกระบบ GFMIS   
     (6) รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้         
เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร           
เงินทดรองราชการ   

50 30 
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เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ีประเมิน 
คะแนน 
รอบท่ี 1 

คะแนน
รอบท่ี 2 

  

4.4 การปรับปรุงรายการบัญชี และการปิดบัญชี  
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ประเมินผลเฉพาะ รอบที่ 2 
(เมษายน-กันยายน 2559)  
     (1) การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
ค าอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรายการ
ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ภายใน  30 
วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง          
ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 

--- 
 
 
 

20 
 
 
 

 

     (2) การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
(3101010101 )  และบัญชีผลสะสมจากการแก้ ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102)  
ค าอธิบาย  ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงาน       
งบทดลองประจ าปี ระบุงวด 1-16 หลังจากการปรับปรุง
รายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างข้อ 4.4 (1) แล้ว โดยปิดบัญชี
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชี
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) ตาม
จ านวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/
ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม    ยกมา (3102010101)    

--- 10 

 
รวม 100 100 

เรื่องท่ี 5  รายงาน
การเงิน  
 
(กรมเป็นผู้ประเมินให้
คะแนน) 
 

5.1 การจัดส่งรายงานระดับกรม (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2 
(เมษายน-กันยายน 2559) 
ค าอธิบาย ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมจัดท ารายงาน
การเงินระดับกรมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รวมส่วน
ราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดทุกแห่ง) ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2557 ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบและส า เน าร าย ง านการ เ งิ นดั ง กล่ า ว ให้
กรมบัญชีกลาง  ทราบภายใน 60 วัน  นับแต่ วันสิ้ น
ปีงบประมาณ 

--- 40 

 
 
 
 
 

5.2  การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรมจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 
2 (เมษายน-กันยายน 2559) 
ค าอธิบาย ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมมีรายงานผล  
การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการและจังหวัดเพ่ือแสดงถึงความถูกต้องตามเกณฑ์

--- 30 
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เกณฑ์การประเมิน เรื่องท่ีประเมิน 
คะแนน 
รอบท่ี 1 

คะแนน
รอบท่ี 2 

ประเมินผลฯ เรื่องท่ี 1-4 โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการและจังหวัดจัดท าแผนการตรวจสอบหน่วย
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายงานผลการ
ตรวจสอบของปีงบประมาณ   พ.ศ.2559 ภายในรอบที่ 2 
ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ และรายงานผลให้หัวหน้า  ส่วน
ราชการทราบและส าเนาให้ส านักที่ก ากับดูแลด้านการคลัง
และบัญชีหรือกองคลัง(หรือเทียบเท่า) ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดและ
กรมจังหวัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของจังหวัดเป็นผู้
ตรวจสอบ 

 

5.3 การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรมจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2  เมษายน 
– กันยายน 2559) 
ค าอธิบาย  รายงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินปีล่าสุด 
ซึ่งแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินของส่วนราชการถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการและนโยบายบัญชีที่
กระทรวงการคลังก าหนด โดยให้คะแนนตามประเภทของ
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

1. การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 30 คะแนน 
2. การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข    20 คะแนน 

--- 30 

 
รวม --- 100 

 
รวมทั้งสิ้น 400 500 

 

 

หมายเหตุ  :  หน่วยงานส่วนกลางไม่ต้องท า ใช้คะแนนเดียวกับกองคลัง เนื่องจากกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดท าบัญชีภาพรวมของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารส่วนกลางกรมการแพทย์ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30960 
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ตัวช้ีวัดที ่3.6 ระดับความส าเร็จของการลงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
น้ าหนัก : ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย : 
 เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ของหน่วยงาน เปรียบเทียบระหว่างทะเบียนคุมสินทรัพย์ของ
หน่วยงาน กับรายงานในระบบสินทรัพย์ของกรมบัญชีกลาง (GFMIS) ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง            
การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผ่านเกณฑ์ระดับความส าเร็จของการลงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่ส าเร็จ - - - ส าเร็จ 

โดยที่ : การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผ่านเกณฑร์ะดับความส าเร็จของการลงบัญชีสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
ขั้นตอน เรื่องที่ประเมิน 

1 ตรวจสอบหมวดของครุภัณฑ์ก่อนการจัดซื้อ เพื่อการลงทะเบียนครุภัณฑ์และลงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ ใน
ระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีผลต่อการคิดค่าเสื่อมราคา 

2 ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์ตามเอกสารการจัดซื้อให้ถูกต้อง โดยมูลค่าการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ต้องเป็นเฉพาะ
ราคาของครุภัณฑ์และรวมภาษีแล้วเท่านั้น เพื่อให้ตรงกับข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งในระบบฯ จะ
เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเสมอ 

3 การออกหมายเลขครุภัณฑ์ ถ้าซื้อมาเป็นชุดประกอบกันต้องออกหมายเลขเดียว แต่มีครุภัณฑ์ย่อยประกอบ      
ซึ่งจะต้องตรงกันทั้งทะเบียนครุภัณฑ์ และการสร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 

4 การออกหมายเลขครุภัณฑ์ในทะเบียนนั้น ครุภัณฑ์หนึ่งชิ้นต้องมีหนึ่งหมายเลข ซึ่งเวลาไปสร้างข้อมูล             
หลักสินทรัพย์ก็เช่นกัน แต่บางครั้งพบว่าซื้อในคราวเดียวหลายชิ้น แต่ในระบบ GFMIS สร้างข้อมูล
สินทรัพย์เพียงหมายเลขเดียว ท าให้ไม่ตรงกับทะเบียนครุภัณฑ์ที่คุมไว้ 

5 การบันทึกชื่อครุภัณฑ์ ต้องตรงตามที่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ โดยห้ามย่อหรือลงเฉพาะชื่อภาษาใดภาษา
หนึ่ง เพราะจะท าให้ไม่สามารถตรวจสอบคู่กันระหว่างทะเบียนครุภัณฑ์กับข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
ได้ 

6 เมื่อมีการสร้างหมายเลขสินทรัพย์ในระบบ GFMIS แล้ว ต้องรีบด าเนินการตั้งเบิกโดยเร็ว เพื่อไม่กระทบต่อ
การล้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เพราะจะท าให้มูลค่าสินทรัพย์ในบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง 

7 เมื่อมีหมายเลขสินทรัพย์ที่ได้จากระบบ GFMIS แล้วต้องน าไปลงคู่กับหมายเลขครุภัณฑ์ในทะเบียนคุม
เสมอเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบคู่กัน 

8 เมื่อการจ าหน่ายครุภัณฑ์ได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายแล้ว ต้องบันทึกตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียนคุม
และตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ด้วย มิฉะนั้นสินทรัพย์ในทะเบียนครุภัณฑ์และในระบบ GFMIS  
จะมีมูลค่า   ไม่ตรงกัน 

9 ตรวจสอบบัญชีพักครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ทุกเดือน เพื่อด าเนินการล้างพักขึ้นเป็นสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS เพื่อให้สินทรัพย์ในทางบัญชีของฝุายพัสดุและฝุายบัญชีตรงกัน 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  

 
 
 
นางทิวา  รัชทินพันธ์ 
รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

 
 
 
เบอร์ติดต่อ :  

 
 
 
0 2547 0999 
ต่อ 30046 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30960 
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ตัวช้ีวัดที ่3.7 ระดับความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน  
น้ าหนัก : ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย : หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่ส าเร็จ - - - ส าเร็จ 

 
โดยที่ : การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผ่านเกณฑ์ระดับความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน      
          รายจ่ายลงทุน  

กลุ่ม เรื่องท่ีประเมิน 
1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 1 
2 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 

ล้านบาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
3 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 
   

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตามพระราชบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ให้น าน้ าหนักตัวชี้วัดดังกล่าวไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 3.6 ระดับความส าเร็จของการ
ลงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30046 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 
หัวหน้าฝ่ายพัสดและบ ารุงรักษา 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30958 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30960 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายสรชัย  เทพธรณินทรา 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30957 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเฉลียว  พูลศิริปัญญา 
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30901 
 

 
 



42 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.8  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน  
น้ าหนัก : ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย:    

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน หมายถึง การที่
หน่วยงานสามารถจัดการใช้ไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10   
เหตุผล : 
 พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้อง
พ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตรา
การเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการ
ช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 
 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

 1.  ด้านไฟฟูา   
 2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง  
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงานคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน
ภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงานเป็นระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน ด้านไฟฟ้า ด้านน้ ามัน รวม 
2.5000 
คะแนน 

2.5000 
คะแนน 

5.0000 
คะแนน 

  1 มีการตดิตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ปีงบประมาณ 2559 
1.1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และ 
1.2 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) 

ตามรูปแบบที ่สนพ. ก าหนด 

0.5000 0.5000 1.0000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้
พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงานประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและ
ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

0.2500 0.2500 0.5000 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณพลังงานที่ใช้จริง (ไฟฟูา หน่วยkWh; 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (น้ ามัน หน่วย ลิตร)ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

0.2500 
 

 

0.2500 
 

 

0.5000 
 

 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
 

หมายเหตุ :  
1) ถ้าคะแนนขั้นตอนที่ 1+2 = 1 คะแนน จะได้รับการประเมินในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 ต่อไป 
2) ขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้วจะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) ผลการค านวณ EUI ถ้าน้อยกว่า -0.333 จะได้คะแนนเท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) กรณีผลการค านวณ  EUI มากกว่า 0 ได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
5) ส่วนราชการ ทีมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ>30 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่รายงานผ่าน   

www.e-report.energy.go.th ขั้นตอน 1+2 = 1 คะแนน > ร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด                    
จะได้รับคะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ  
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 
รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30046 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 
หัวหน้าฝ่ายพัสดและบ ารุงรักษา 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30958 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30960 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายสรชัย  เทพธรณินทรา 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30957 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.9 การประหยัดน้ า 

น้ าหนัก : ร้อยละ 3 

ค าอธิบาย :  ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ าของหน่วยงาน 

ปริมาณการใช้น้ า หมายถึง  ปริมาณท่ีใช้น้ าผ่านมาตรวัดน้ า การประปานครหลวง  การประปาส่วนภูมิภาค และ
ปริมาณน้ าที่ใช้จากระบบอื่นๆ ที่มีมาตรวัดน้ า 

     ข้อมูลพื้นฐาน หมายถึง ข้อมูลการใช้น้ าปี 2557  เฉลี่ยรายเดือน ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2556 – 
กันยายน 2557 โดยให้หน่วยงานผู้รายงานตัวชี้วัดเป็นผู้รับรองข้อมูล  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ ( Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการแต่งตั้ง “คณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า”ของหน่วยงาน 

2 มีการจัดท า “แผนปฏิบัติการประหยัดน้ า” ของหน่วยงาน 

3 
รณรงค์ ปลูกฝังค่านิยม และด าเนินการตามแผน ตลอดจนติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุง 

4 
มีการรายงานผลปริมาณการใช้น้ าตามมาตรวัดเป็นรายเดือนให้ส านักงานเลขานุการกรม
ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 

5 
สามารถลดปริมาณการใช้น้ าน้อยลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10 

หมายเหตุ  : *  กรณีหน่วยงานมีประมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึน/ลดลง  
      เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะต้องประหยัดน้ าให้ได้ร้อยละ 10 
   *  หน่วยงานภายในอาคารกรมการแพทย์ โดยใช้คะแนนจากผลประเมินของ 
      ส านักงานเลขานุการกรม 
 
แนวทางการประเมินผล :  

 คิดเป็นร้อยละการใช้น้ าที่ลดลง โดยเทียบกับฐานการใช้น้ าปี 2557 โดยเทียบสัดส่วนการใช้น้ าเฉลี่ยราย
เดือนปีปัจจุบันกับการใช้น้ าเฉลี่ยรายเดือนปีฐาน (ปี 2557) 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 

หัวหน้าฝ่ายพัสดและบ ารุงรักษา 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30958 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางปราณี  ชัยกิจ 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30960 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายสรชัย  เทพธรณินทรา 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30957 
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มิติที ่4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

 
ตัวชี้วัดที ่4.1  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรการนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ 

ปี พ.ศ. 2559    
น้ าหนัก :   ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย : พิจารณาความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์  
พ.ศ. 2559 โดยมี 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 
 1. กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานโดยค านึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2. มุ่งมั่นในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี และสังคมแห่งความสุข 
แนวทางปฏิบัติ 

1. การด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ า 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ ากรมการแพทย์ 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 100 
  หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 
 2. การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานกรมการแพทย์ 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 100 
  หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 
 3. การจัดการขยะมีพิษ การบ าบัดน้ าเสีย ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการด าเนินงานการจัดการขยะมีพิษ และการบ าบัดน้ าเสีย
              ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 100 
  หน่วยปฏิบัติ : โรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย์ 
 4. การส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดี มีจิตสาธารณะในการให้ความช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 100 
  หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 
2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน แนวความคิดใหม่ ๆ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการเพ่ือความสะดวกและทันสมัย 
 2. มุ่งม่ันให้บริการที่มีคุณภาพต่อผู้รับบริการและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
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แนวทางปฏิบัติ 
 1. การปรับปรุงกระบวนการรักษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความแออัดของผู้ปุวยที่มารับบริการ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกระบวนการการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
     เพ่ือลดความแออัดของผู้ปุวยที่มารับบริการ 

  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 100 
  หน่วยปฏิบัติ : โรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย์ 
 2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน  
     ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 80 
  หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 
3. นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 
 1. ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงโดยเน้นย้ าถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน 
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ตามแนวทางของ COSO 
     และธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 80 
  หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์  
 2. ก าหนดให้ทุกโรงพยาบาล สถาบัน ศูนย์ มีการพัฒนาคุณภาพ (HA : Hospital Accreditation) 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาล สถาบัน ศูนย์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA) 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 75 
  หน่วยปฏิบัติ : โรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย์ 
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 
 1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์การ 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 80 
  หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์  
 2. การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  เปูาหมายระดับกรม : ร้อยละ 80 
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  หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์  
โดยท่ี : 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 สื่อสารนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ พ.ศ. 2559 ทั่วทั้งองค์การ 

2 ด าเนินมาตรการตามนโยบายก ากับดูแลตนเองที่ดี กรมการแพทย์ 

3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ นโยบายก ากับดูแลตนเองที่ดี กรมการ
แพทย์ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

4 รายงานผลด าเนินการตามมาตรการ นโยบายก ากับดูแลตนเองที่ดีกรมการแพทย์ 
“เฉพาะบางด้าน” 

5 รายงานผลด าเนินการตามมาตรการ นโยบายก ากับดูแลตนเองที่ดี กรมการแพทย์  
“ครบทุกด้าน” 

แนวทางการประเมินผล 
 รายงานผลการด าเนินการรอบ 6 และ 12 เดือน 
 รายงานการประเมินผลจากส านักยุทธศาสตร์ 

 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30900 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายสรชัย  เทพธรณินทรา 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30957 
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ตัวชี้วัดที ่4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย  : 

 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ เพ่ือลด
ต้นทุนและความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาหรือน า
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเพ่ือให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 

 เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการท างาน มี การปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกระบวนงานภายในหน่วยงานให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Single Gateway) 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
น้ าหนัก :  ร้อยละ 2.5 
ค าจ ากัดความ : 

ศูนย์ข้อมูล หมายถึง แหล่งสะสมและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาความส าคัญต่อการน าไปใช้เพ่ือ
เผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมีระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักที่ท าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ใน
เฉพาะด้าน เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ 

ความต่อเนื่องในการให้บริการ หมายถึง การเกิด Fault จ านวนน้อยสุดในศูนย์ข้อมูลหรือระบบแม่ข่าย
จัดเก็บขอ้มูล ซึ่งท าให้เกิดผลเสียหายต่อเนื่องไปยังบริการ โดยสูตรค านวณ คือ 

      ร้อยละของความต่อเนื่องในการให้บริการ = 
    100 - (100 x จ านวนนาทีที่เกิด Fault ในเดือนนั้น) 
       (จ านวนวันท าการในเดือนนั้น x เวลาท าการ 8 ชั่วโมง x 60 นาที) 

แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล หมายถึง แผนที่หน่วยงานมีการตกลงและ
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานต้นสังกัด คลอบ
คลุมทั้งการจัดสรรทรัพยากร การจัดหางบประมาณด าเนินการ การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

แผนการส ารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล หมายถึง แผนหรือกระบวนการในการเก็บส ารองข้อมูล และน า
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บส ารองมาใช้เพ่ือท าให้ข้อมูลกลับคืนมาจากการสูญหาย ซึ่งรูปแบบของการส ารองข้อมูล
สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 

1) Full Backup คือกระบวนการในการส ารองข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเคยมีการท าการส ารองมาก่อน
หรือไม ่

2) Incremental Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน โดยจะต้อง
ท าการส ารองข้อมูลแบบ Full Backup ก่อน 

3) Differential Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการท า Full 
Backup 

หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง กรมการแพทย์ โดย ส านักสารสนเทศการแพทย์ (ภายใต้การก ากับของ CIO 
กรมการแพทย์) 
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เกณฑ์การประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศูนย์ข้อมูลหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ก าหนดให้มีความต่อเนื่องในการ

ให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2 มีแผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล ที่ก าหนดให้ด าเนินการ

ภายในหน่วยงาน หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
3 มีการจัดท าแผนส ารองข้อมูล 
4 มีการจัดท าแนวทางในการกู้คืนข้อมูล การก าหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการซักซ้อมการ

กู้คืนข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดย

ได้รับการรับรองจาก CIO ของหน่วยงาน และรายงานเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
พิจารณาจากจ านวนประเด็นที่สามารถพัฒนาศูนย์ข้อมูล ได้ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

จ านวนประเด็นตามระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 ประเด็น 5 ประเด็น 
น้ าหนัก 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

แนวทางประเมินผล : 
1. รายงานสรุปการค านวณความต่อเนื่องในการให้บริการตามสูตรที่ก าหนด 
2. แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล 
3. แผนการส ารองข้อมูล 
4. เอกสารแนวทางในการกู้คืนข้อมูล การก าหนดผู้รับผิดชอบ และหลักฐานแสดงการซักซ้อมการกู้

คืนข้อมูล 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน 

 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30255 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายอเนก  กนกศิลป์ 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30903 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
น้ าหนัก :  ร้อยละ 2.5 
ค าอธิบาย : 

จากนโยบายของรัฐบาลที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างจริงจัง ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ทุกกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจะรายงานข้อมูลด้านสารสนเทศการจัดการ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี โดยมีศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) เป็นตัวกลางเชื่อมต่อลง
มายังศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) เป็นล าดับขั้น 

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล มีการวิเคราะห์
ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งต้องมีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการระดับกรม เพ่ือสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมถึงกระทรวง และจากระดับกระทรวงถึงระดับ
นายกรัฐมนตรี 

แนวทางในการจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานจัดการ (Area Base) 
2) ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติการ (Function Base)  
3) ข้อมูลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติและนโยบายส าคัญ (Agenda Base) 

เกณฑ์การประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2 มีการวิเคราะห์และจัดท ารายการข้อมูลของหน่วยงาน ที่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงตาม

ภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3 มีการจัดท าช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือประชาชน 
4 มีการบูรณาการข้อมูลโดยสามารถเชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
5 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการรับรอง

จาก CIO ของหน่วยงาน และรายงานเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
พิจารณาจากจ านวนประเด็นที่สามารถจัดท าข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม ได้ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

จ านวนประเด็นตามระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 ประเด็น 5 ประเด็น 
น้ าหนัก 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
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แนวทางประเมินผล : 
1. เอกสารการประชุมทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน 
2. รายการข้อมูลของหน่วยงาน ที่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. หลักฐานแสดงช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประชาชน 
4. หลักฐานแสดงการเชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30255 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายอเนก  กนกศิลป์ 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30903 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
น้ าหนัก : ร้อยละ 1.5 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร              
โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมายงาน ศึกษาดูงาน ประชุม สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
โดยส ารวจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทางการ 
 2. การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
 3. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและบุคลากร 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
วิธีการเก็บข้อมูล   หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจเฉพาะข้าราชการและก าหนดจ านวน       

กลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้แบบสอบถามตามที่กรมการแพทย์ก าหนด ซึ่งจะใช้ผลการ
ส ารวจระดับความพึงพอใจตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปน าไปคิดค านวณ  โดยส่งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจฯ
ให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ที่ก าหนด 

1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ร้อยละ 60 
2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ร้อยละ 65 
3 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ร้อยละ 70 
4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ร้อยละ 75 
5 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัดที ่4.3.2    ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 1.5 
ค าอธิบาย :  
  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากการด าเนินการ
ตามข้ันตอนเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตั้งแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับรายบุคคล   การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ 
กรมการแพทย์  การเลื่อนเงินเดือนตามระยะเวลา  และการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยส่งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจฯให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 
                         
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ(Milestone)  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5  ระดับ  
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายที่ก าหนดแต่ละระดับ 
ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ(Milestone) 

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

 
โดยท่ี :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับรายบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน 
โดยให้แสดงแบบประเมินรายบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ตามรอบการประเมินบุคคล 
รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2558 – 31 มี.ค.2559) และรอบที่ 2 (1 เม.ย. 2559 – 30 ก.ย.2559)  

2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  โดยให้แสดงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินรายบุคคลของบุคลากร 
ในหน่วยงานทุกคน ตามรอบการประเมินบุคคลรอบที่ 1 (1 ต.ค. 2558 – 31 มี.ค.2559) และ 
รอบท่ี 2 (1 เม.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2559)  ส่งให้กรมการแพทย์  

3 ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมิน
ทราบเป็นรายบุคคล โดยแสดงหลักฐานการแจ้งผลให้ทราบ 

4 ส่งค าขอการเลื่อนเงินเดือนได้ทันตามระยะเวลาที่กรมการแพทย์ก าหนด ทั้ง 2 รอบการประเมินฯ  
โดยยึดถือตามวันที่ลงรับเรื่องของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

5 มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบ
สมรรถนะ โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3.3  : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีม่ีต่อองค์กรในด้านต่างๆ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กร เช่น การก าหนดนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนและถ่ายทอดให้
บุคลากรได้รับทราบ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนงาน มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงาน มีความสุขที่สามารถท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สามารถขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ มีช่องทางสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร มีการท างานเป็นทีม 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการท างาน มีระบบแสง
สว่างเพียงพอ สถานที่ท างานสะอาดน่าอยู่  มีอุปกรณ์และวัสดุในการปฏิบัติงาน มีระบบปูองกันภัย เช่นกล้อง
วงจรปิดเพื่อปูองกันการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 3. ด้านสวัสดิการ เช่น มีการช่วยเหลือบุคลากรกรณีประสบภัยพิบัติ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีรถรับ -ส่ง 
เจ้าหน้าที ่
 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

วิธีการเก็บข้อมูล   หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจเฉพาะข้าราชการ และก าหนดจ านวน       
กลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้แบบสอบถามตามที่กรมการแพทย์ก าหนด ซึ่งจะใช้ผลการ
ส ารวจระดับความพึงพอใจตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปน าไปคิดค านวณ   โดยส่งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจฯ
ให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ที่ก าหนด 
1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 60 
2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 65 
3 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 70 
4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 75 
5 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 80 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางกัลยา  บุปผาตระกูล 

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 

ต่อ 30956 
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ตัวชี้วัดที ่4.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย:   
   การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่
เป็นกลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเปูาหมาย (Goal) การ
ออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ 
(Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
 
การประเมินสมรรถนะองค์การแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 
กรณีที่ 1  การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management : OM) 
การบริหารยุทธศาสตร์ : ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ที่ก าหนด 
1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายของส่วนราชการ 

2 ส่วนราชการมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
3 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ

เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ 
4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของ

ส่วนราชการ และรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามท่ี
ได้ก าหนดไว้ 

5 ส่วนราชการมีระบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนราชการ และรายงานผล เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามท่ี
ได้ก าหนดไว้ 
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กรณีที่ 2 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management : DM) 
การบริหารแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นเจ้าภาพร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัด
กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ที่ก าหนด 
1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
แผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของหน่วยงาน 

2 - 
3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มี

ประสิทธิภาพ ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของหน่วยงาน 

4 - 
5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงาน 

เพ่ือให้แผนการปฏิบัติการถูกน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 
กรณีที่ 3 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management : IM) 
การสร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์การ : ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ที่ก าหนด 
1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของ

บุคคลากร เพ่ือให้เกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเปูาหมายของส่วนราชการ 
2 - 
3 ส่วนราชการมีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของ

บุคคลากรให้เกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเปูาหมายของส่วนราชการ 
4 - 
5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของ

บุคคลากร และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคคลากรเกิดความทุ่มเทใน
การท างานให้บรรลุเปูาหมายของส่วนราชการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางทิวา  รัชทินพันธ์ 
รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30046 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางกัลยา  บุปผาตระกูล 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

เบอร์ติดต่อ :  0 2547 0999 
ต่อ 30956 
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ตัวชี้วัดที ่4.5  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย:   

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และการให้ค าปรึกษา 
(Consulting Services) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ขององค์กร ช่วยให้บรรลุถึงเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

การตรวจสอบภายในภาคราชการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี ที่ผู้บริหาร
ควรใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานองค์กร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเห็นชอบให้ก าหนดตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน
ไว้ในค ารับรองปฏิบัติราชการของกรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เ พ่ือให้หน่วยงาน 
มีระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และท าหน้าที่ตรวจสอบ  
การด าเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สอบทานความ
เพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจสอบภายในกรมการแพทย์ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน 
และกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ 

 

ตัวชี้วัดที ่4.5.1 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
น้ าหนัก  ร้อยละ 2.5 

เป้าหมาย คือ ระดับคะแนน 5 = ขั้นตอนที่ 5 

เกณฑ์การให้คะแนน:   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบและจัดท าแผนการตรวจสอบ 
2 เสนอแผนการตรวจสอบและได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน 
3 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
4 สรุปผลการตรวจสอบกับหัวหน้ากลุ่ม/งาน/ฝุาย ของหน่วยที่ตรวจสอบ 
5 รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงานทราบ

พร้อมส่งส าเนาผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

หมายเหตุ  :   
1.  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในสังกัดกรมการแพทย ์
2. ผู้บริหารของหน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการส านัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล และผู้อ านวยการ  
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

     3.  ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามตัวชี้วัด  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัด 
          กรมการแพทย ์
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การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 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 :   ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ด าเนินการตาม 
แนวทางการตรวจสอบภายใน โดย 

ขั้นตอนที่ 1  มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบและจัดท าแผนการตรวจสอบ (1 คะแนน) 
 ค าอธิบาย  หลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ ยงเ พ่ือก าหนดเรื่องในการวางแผน 
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ เอกสารการ
ประเมินความเสี่ยง, นโยบายของหน่วยงาน, เอกสารงบประมาณของหน่วยงาน, ข้อตรวจพบในปีที่ผ่านมา, 
แผนการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 2  เสนอแผนการตรวจสอบและได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน (1 คะแนน) 
 ค าอธิบาย  หลักฐานที่แสดงถึงการจัดท าแผนการตรวจสอบและได้รับอนุมัติแผนจากผู้บริหาร 
ของหน่วยงาน ได้แก่ บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  

ขั้นตอนที่ 3  ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (1 คะแนน) 
 ค าอธิบาย  หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ได้แก่ ค าสั่ง
มอบหมายงาน, แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan), บันทึกแจ้งการเปิดตรวจ, กระดาษท าการตรวจสอบ, 
เอกสารสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละเรื่องที่ตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ 4  สรุปผลการตรวจสอบกับหัวหน้ากลุ่ม/งาน/ฝุาย ของหน่วยที่ตรวจสอบ (1 คะแนน) 
 ค าอธิบาย  หลักฐานที่แสดงถึงการสรุปผลการตรวจสอบกับหัวหน้ากลุ่ม/งาน/ฝุาย ของหน่วย  
ที่ตรวจสอบ ได้แก่ บันทึกประชุมปิดตรวจ/บันทึกความเห็นระหว่างผู้ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ, สรุปผลการ
ตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ 5  รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงานทราบ
พร้อมส่งส าเนาผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (1 คะแนน) 
 ค าอธิบาย หลักฐานที่แสดงถึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานเสนอรายงานผล 
การตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงานทราบ และมีการส่งส าเนาผลการ
ตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ได้แก่ บันทึกเสนอรายงานผลการตรวจสอบ, รายงานผล
การตรวจสอบ, หนังสือส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน           เบอร์ติดต่อ : 0 2547 0999 ต่อ30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : คณะกรรมการควบคุมภายใน    เบอร์ติดต่อ : 0 2547 0999ต่อ30959 
 
 



60 
 

ตัวชี้วัดที ่4.5.2   ระดับความส าเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
น้ าหนัก  ร้อยละ 2.5 

เป้าหมาย คือ ระดับคะแนน 5 = ขั้นตอนที่ 5 

เกณฑ์การให้คะแนน:   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษาแบบ ปย. 1 และแบบ ปย.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของทุกส่วนงานย่อย 

เพ่ือจัดท าแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2 ด าเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
3 วิเคราะห์ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
4 จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปส.) เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานทราบ 
5 ส่งส าเนาแผนการสอบทาน กระดาษท าการ และรายงานตามขั้นตอนที่  3 และ 4 

ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

หมายเหตุ  :   
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในสังกัดกรมการแพทย์ 
2. ส่วนงานย่อย หมายถึง กลุ่มงาน/ฝุายต่าง ๆ ในข้อ 1 
3. ผู้บริหารของหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการส านัก/กอง/สถาบัน/ศูนย์/โรงพยาบาล และผู้อ านวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
4. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามตัวชี้วัด  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัด 

กรมการแพทย์  

การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 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 :   ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของทุกส่วนงานย่อย  
เพ่ือจัดท าแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน (1 คะแนน) 

 ค าอธิบาย ศึกษาแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยศึกษา   
ความครบถ้วนถูกต้องของรูปแบบรายงานแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 เช่น ชื่อหน่วยงานย่อย  ชื่อรายงาน ระยะเวลา
ของรายงาน  ช่องที่ก าหนดในตารางรายงาน ชื่อผู้รายงาน วันเดือนปีที่รายงาน เป็นต้น  ส่วนงานย่อย  มีการรายงาน
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การควบคุมภายในทุกกิจกรรม(แบบ ปย. 1) หรือไม่ เป็นต้น เพ่ือประกอบการจัดท าแผนการสอบทานและประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 1  ได้แก่ แผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน   
โดยแผนการสอบทาน ประกอบด้วย เรื่องที่จะท าการประเมิน วัตถุประสงค์ในการประเมิน ขอบเขต  
การประเมิน ผู้ประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการประเมิน และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใช้  
ในการประเมิน เช่น แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็น
ต้น  และส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง สามารถน ามาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะ
เรื่อง/กิจกรรม เช่น ISO HA มาใช้เป็นแบบสอบถามได้    

ขั้นตอนที่ 2  ด าเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (1 คะแนน) 
 ค าอธิบาย  คณะกรรมการตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกแจ้งก าหนดการเข้าสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานแก่ผู้รับผิดชอบ และด าเนินการสอบทานแบบ ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3 
ของหน่วยงาน เช่น ความถูกต้องของรูปแบบรายงาน ความสอดคล้องของรายงาน ปอ.2 และ ปอ.3 กับแบบ ปย.
1 และ ปย.2 เป็นต้น 
 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ บันทึกแจ้งก าหนดการเข้าสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน  
รายงาน แบบ ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3 ของหน่วยงาน    

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะห์ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (1 คะแนน) 
 ค าอธิบาย   วิเคราะห์ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์เนื้อหาการรายงานในแบบ ปอ.2 กับแบบ ปย.1 เช่น หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุ
ไว้ครบ 5 องค์ประกอบหรือไม่ มีจุดอ่อนหรือไม่ อย่างไร  มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 
เป็นต้น และบันทึกผลการวิเคราะห์ลงในกระดาษท าการ  
 2.  วิ เคราะห์ เนื้ อหาการรายงานใ นแบบ ปอ.3 และ แบบ ปย .2 เช่น  กิจกรรมที่ ระบุ 
ในแบบ ปอ.3 และวัตถุประสงค์ยังมีความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือไม่ สอดคล้องกับแบบ ปย.2 หรือไม่ 
การปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นการควบคุมระดับหน่วยงานหรือไม่ เป็นต้น  และบันทึกผลการวิเคราะห์  
ลงในกระดาษท าการ 
 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 3  ได้แก่ กระดาษท าการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่  4  จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน   
(แบบ ปส.) เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน (1 คะแนน) 

 ค าอธิบาย คณะกรรมการตรวจสอบภายในสรุปความเห็นในภาพรวมของหน่วยงานจากการสอบทาน
เนื้อหาการรายงานในแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 แล้วน ามาจัดท ารายงาน แบบ ปส. เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน 
 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 4 ได้แก่ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) บันทึกเสนอรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  

ขั้นตอนที่ 5  ส่ งส า เนาแผนการสอบทาน กระดาษท าการ  และรายงานตามขั้ นตอนที่  3  และ  4  
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (1 คะแนน) 

 หลักฐานประกอบขั้นตอนที่ 5 ได้แก่ แผนการสอบทาน บันทึกแจ้งการเปิดตรวจ กระดาษท าการ 
รายงานแบบ ปส.  บันทึกเสนอรายงาน แบบ ปส. ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน           เบอร์ติดต่อ : 0 2547 0999 ต่อ30046 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : คณะกรรมการควบคุมภายใน    เบอร์ติดต่อ : 0 2547 0999ต่อ30959 
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แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  หน่วยงาน ..................................................  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก 

เป้า 
ประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
เป้าหมาย   
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
มิติท่ี 1 : มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้ าหนักในการค านวณผลคะแนนร้อยละ 50     
๏ พัฒนาหน่วยงานเป็น 
องค์การสุขภาพ
ระดับชาต ิ

    1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy Advocacy) 

10 5    1 2 3 4 5   

    1.2 ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความ 
ต้องการด้านวิชาการ (Technical support)  
ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ 

8 5    1 2 3 4 5   

  1.3 ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบ 
     งานวิจัยของหน่วยงาน 

8 X          ตามรายละเอียดตัวช้ีวัดที่ 1.3  

             1.3.1 การก าหนดทิศทางงานวิจัย      1 2 3 4 5 

            1.3.2 ระบบการบริหารงานวิจัย      1 2 3 4 5 

            1.3.3 การจัดผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์      1 2 3 4 5 

            1.3.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย      1 2 3 4 5 

  1.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ 
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

8 5    1 2 3 4 5   

    1.5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการ 
กรมการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน 

8 5    1 2 3 4 5   

  กรณีที่ 1.  หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอาเซียนปี พ.ศ. 2559             
  กรณีที่ 2. หน่วยงานที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ อาเซียนปี พ.ศ. 2559             

๏ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

  1.6  ระดับความส าเร็จในการพัฒนา ตามขั้นตอนของการ
รับรองคุณภาพ (Hospital Accreditation) 

8 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

- - - ผ่าน   

๏ กลุ่มยาเสพติด   1.7 ประสิทธิภาพการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด            
1.7.1 จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่ไดร้ับการบ าบดัรักษา X     1 2 3 4 5  

 



เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
1.7.2 จ านวนผู้ปุวยสารเสพตดิที่ได้รับการบ าบัดรักษา X     1 2 3 4 5  
1.7.3 ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3   
        เดือน หลังการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

X     1 2 3 4 5  

  มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ าหนักในการค านวณผลคะแนนร้อยละ 13   
๏ ความพึงพอใจ   2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการให้บริการ 5 5    1 2 3 4 5   

๏ ความเปิดเผย โปร่งใส   2.2 ระดับความส าเร็จของการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม 

5 5    1 2 3 4 5   

    2.3 ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 3 5    1 2 3 4 5   

  มิติท่ี 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ าหนักในการค านวณผลคะแนนร้อยละ 12   

๏ การบริหาร
งบประมาณ 

 3.1 ร้อยละของความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงิน
งบประมาณ 

2            

 

 กรณีที่ 1               
 
 

   3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1 87    75 78 81 84 87   

 3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

1 96    88 90 92 94 96   

    กรณีที่ 2               
 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
2 96    88 90 92 94 96   

3.2 ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายงบโครงการวิจยั 1 98    60 70 80 90 98   
3.3 ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายงบโครงการ

ฝึกอบรม ประชุมสมัมนา 
1 98          แบ่งเป็น 4 ไตรมาส ตาม

รายละเอียดตัวช้ีวัดที่ 3.3 



เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
3.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลติระดับหน่วยงาน 
1 5    1 2 3 4 5   

3.5 ร้อยละความส าเรจ็ของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหนว่ยงาน ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

1            

กรณีที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัชีระดับหน่วยงาน 
ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด ครึ่งปีแรก 

0.5 100    20% 
- 

39% 

40%  
- 

59% 

60% 
- 

79% 

80% 
- 

99% 

100%   

กรณีที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัชีระดับหน่วยงาน 
ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด ครึ่งปีหลัง 

0.5 100    20% 
- 

39% 

40%  
- 

59% 

60% 
- 

79% 

80% 
- 

99% 

100%   

3.6 ระดับความส าเร็จของการลงบัญชสีินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

1 ส าเรจ็    ไม่
ส าเร็จ 

- - - ส าเรจ็   

    3.7 ระดับความส าเร็จของการก่อหนีผ้กูพันรายจ่าย
ลงทุน 

1 ส าเรจ็    ไม่
ส าเร็จ 

- - - ส าเรจ็   

๏ ประหยดัพลังงาน 
  

  3.8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานของหน่วยงาน 

1 5    1 2 3 4 5   

    3.9 การประหยัดน้ า 3 5    1 2 3 4 5   

    มิติท่ี 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร น้ าหนักในการค านวณผลคะแนนร้อยละ 25   

๏ การพัฒนาองค์กร 
 

  4.1 ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี 
กรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2559 

5 5    1 2 3 4 5   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
    4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5            
     4.2.1 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันาศูนย์ข้อมูล  

        (Data Center) 
2.5 5    1 2 3 4 5   

     4.2.2 ระดับความส าเรจ็ในการจัดท าข้อมูลสนับสนุน 
       ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 

2.5 5    1 2 3 4 5   

    4.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5            

     4.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อ
ระบบการพัฒนาบคุลากรขององค์กร 

1.5 80    60 65 70 75 80   

     4.3.2 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.5 5    1 2 3 4 5   

     4.3.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อ
องค์กร 

2 80    60 65 70 75 80   

    4.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะองค์การ             

     - การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ : การบริหาร  
  ยุทธศาสตร์   (ส านักยุทธศาสตรก์ารแพทย์) 

1.5     1 2 3 4 5   

     - การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน : การบริหาร   
 แผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน   

1.5     1 - 3 - 5   

     - การบริหารจัดการระดับบุคคล : การสร้างความ  
  ผาสุกและความผูกพันในองค์การ     
  (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล) 

2     1 - 3 - 5   

    4.5 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 5            

     4.5.1 ระดับความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน 2.5 5    1 2 3 4 5   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
     4.5.2 ระดับความส าเรจ็ของการสอบทานและ 

        ประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.5 5    1 2 3 4 5   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วดั 
และ 

ตัวอย่างการเขยีนรายละเอียดตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่.........................................................................................................   
หน่วยวัด : …………… 
น้ าหนัก  : ร้อยละ …………… 
ค าอธิบาย :  

สูตรการค านวณ :  
  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ….. หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
    เท่ากับ   1   คะแนน 
    เท่ากับ   2   คะแนน 
    เท่ากับ   3   คะแนน 
    เท่ากับ   4   คะแนน 
    เท่ากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  
(-ถ้าม-ี) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
     
     

หมายเหตุ :  * (ถ้ามี) 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
 

1.  
2.  

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ………………..     เบอร์ติดต่อ : 0-xxxx-xxxx 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    : ………………..               เบอร์ติดต่อ : 0-xxxx-xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

72 
 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  
 

ขอให้กรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 

1. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
2. หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัด เช่น ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ เป็นต้น 
3. น้ าหนัก ระบุน้ าหนักตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
4. ค าอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  

 ใช้ค าอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง 
 ระบุค าจ ากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือให้ผู้

ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

5. สูตรการค านวณ ระบุสูตรการค านวณท่ีสอดคล้องกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
6. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน 
7. เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขที่จ าเป็นซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการบรรลุผลส าเร็จของตัวชี้วัด 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ระบุข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับค าจ ากัดความของตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ประเมินผลปีงบประมาณปัจจุบัน 

9. แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ระบุแหล่งของข้อมูลที่ส่วนราชการน ามาใช้อ้างอิงในการประเมินผล
รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

10. ชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  
หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล ติดตามการด าเนินงานให้
ตัวชี้วัดบรรลุผลส าเร็จ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งท่ีส านักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ท างานเป็น
ประจ า 

11. ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล                             
หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่ส านักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ท างานเป็นประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ตวัอย่างการเขียนรายละเอยีดตวัช้ีวดั 
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ตัวชี้วัดที่ ... ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก (US$) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย :  
  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก หมายถึง ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าการสินค้าไปต่างประเทศ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
สูตรการค านวณ :  
มูลค่าการส่งออกสินคา้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2551  - มูลค่าการส่งออกสินค้าในปงีบประมาณ พ.ศ. 2550  X 100 
                                                 มูลค่าการส่งออกสินคา้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550   

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   มูลค่าการส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 เท่ากับ   1   คะแนน 
   มูลค่าการส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 เท่ากับ   2   คะแนน 
   มูลค่าการส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 7 เท่ากับ   3   คะแนน 
   มูลค่าการส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 9 เท่ากับ   4   คะแนน 
   มูลค่าการส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 11 เท่ากับ   5   คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 
มูลค่าการส่งออกสินคา้ US$ 11,654.35 12,365.14 13,245.75* 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการสง่ออก (US$) ร้อยละ - 6.10 7.12* 

หมายเหตุ :  * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นตัวเลขเบื้องต้น 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

1. ก าหนดให้ส านักงาน……….เป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบในการจัดเก็บข้อมูล โดยความร่วมมือจาก    กรม
ศุลกากร 

2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านกังาน……….รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดส่งให้ หน่วยงานกลาง 
ซึ่งจะสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายซื่อสตัย์ สุขสบาย                เบอรต์ิดต่อ : 0-2xxx-xxxx 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายขายชาติ อยู่รันทด            เบอร์ติดต่อ : 0-2xxx-xxxx 
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แบบฟอร์มตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน....................กรมการแพทย์....................กระทรวง   รอบ  6 เดือน 
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....................   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล                     
การปฏิบัติราชการ 

  หน่วยวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน

ถ่วง
น้ าหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (น้ าหนัก : ร้อยละ …..) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนัก : ร้อยละ …..) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที ่3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ าหนัก : ร้อยละ …..) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ าหนัก : ร้อยละ …..) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            

         รวม  
รายงาน ณ วันที่.....เดือน..........พ.ศ. 
ผู้รายงาน.......................................   หนว่ยงาน.................................................  
ต าแหน่ง........................................   โทรศัพท์..................................................  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ         
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 

1. หน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงาน 
2. กรม ระบุชื่อกรมที่สังกัด 
3. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ 

การรายงาน 
4. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
5. หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัดเช่น ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ เป็นต้น 
6. น้ าหนัก ระบุน้ าหนักตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
7. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน 
8. ผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมี

หน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (ส าหรับตัวชีว้ัดที่มีตัวชี้วัดย่อย
มากกว่า 1 ตัวชี้วัดและไม่ได้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมรายละเอียดลงใน
ตารางไม่ต้องระบุข้อมูลผลการด าเนินงาน) 

9. ค่าคะแนนที่ได้ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยน าผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่ระบุในค ารับรองฯ  แล้วจึงน าค่าคะแนนที่
ค านวณได้มาใส่ในช่องค่าคะแนนที่ได้ 

10. คะแนนถ่วงน้ าหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการน าค่าคะนนที่ได้
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ าหนักของตัวชี้วัดแล้วหารด้วยน้ าหนักรวม
ทั้งหมดของทุกตัวชี้วัดที่ระบุในค ารับรองฯ 

11. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดท าตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หลังจากท่ีมีการ
ตรวจสอบและผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบแล้ว 

12. ชื่อผู้รายงาน หน่วยงาน 
ต าแหน่ง                           
หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่จัดท าตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 พร้อมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่
ส านักงาน 

 
 

 
 
 



เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

77 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 
 

และ  
 

ตัวอย่างการเขยีนรายงาน 
ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มส าหรับตัวช้ีวดัทีเ่ป็นเชิงปริมาณ 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :   
ค าอธิบาย : 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................ 

………………. 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   
     (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2557 2558 
      

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

     
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  



เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

79 
 

ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
การรายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
3. ชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  

หมายเลขโทรศัพท์ 
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล ติดตามการด าเนินงาน
ให้ตัวชี้วัดบรรลุผลส าเร็จ พรอ้มเบอร์โทรศัพท์  ทั้งท่ีส านักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ท างาน
เป็นประจ า 

4. ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล 
หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่ส านักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ท างาน
เป็นประจ า 

5. ค าอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  
 ใช้ค าอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง 
 ระบุค าจ ากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือให้ผู้

ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

6. ข้อมูลผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของ
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลประกอบที่ใช้ในการค านวณให้ครบถ้วน
ตามค านิยามหรือสูตรการค านวณ  

7. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

8. การค านวณคะแนนจากผลการ
ด าเนินงาน 

 

 8.1 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 8.2 น้ าหนัก ระบุน้ าหนักตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 8.3 ผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมี

หน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (ส าหรับตัวชีว้ัดที่มีตัวชี้วัด
ย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อม  ผลการ
ด าเนินงานให้ครบถ้วน) 

 8.4 ค่าคะแนนที่ได้ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยน าผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ 

 
หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 

 8.5 คะแนนถ่วงน้ าหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการน าค่าคะแนนที่
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ได้ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ าหนักของตัวชี้วัด 
9. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/

มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส าหรับตัวชี้วัดนี ้

10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน 

ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้ง
ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

11. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน     ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

12 ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  

ระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

13. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจ านวนของ
เอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัด
สามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการฯ หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง 
เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่า
เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบนั้นมีความเก่ียวข้องหรือ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างการเขียนรายงานตัวช้ีวดัทีเ่ป็นเชิงปริมาณ 



เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

81 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ... ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการส่งออก (US$) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายรักชาติ  มีสุข                        ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายสุขใจ  ไม่โกงใคร 
โทรศัพท์ :  077-4xx-xxx โทรศัพท์ :   077-4xx-xxx 
ค าอธิบาย :  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต.ค. 50 – ก.ย. 51) 
เปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ( ต.ค. 49 – ก.ย. 50) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : (ขอให้กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน) 
 

 
มูลค่าการส่งออก (US$)ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2557 2558 
การส่งออก 12,365.14 13,245.75 14,504.09 7.12 9.50 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3 5 7 9 11 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่า
การส่งออก (US$) 

25 9.50 4.2500 1.0625 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
    (ขอให้หน่วยงานอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้การด าเนินการส าหรับตัวชี้วัดนี้ อาทิ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบ ผู้ด าเนินการ ผู้ได้รับบริการ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ กิจกรรม/
มาตรการ ส่วนที่เป็นไปตามแผน ส่วนที่สูงกว่าแผนและส่วนที่ต่ ากว่าแผน) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
    (ขอให้หน่วยงานระบุปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
     (ขอให้หน่วยงานระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี้) 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
   (ขอให้หน่วยงานระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จ านวน.....แผ่น)  
   ( ขอให้หน่วยงานระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารอ้างอิงที่จัดส่งมาให้แต่ละรายการนั้น มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
กับการด าเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร) 
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
 

และ  
 

ตัวอย่างการเขยีนรายงาน 
ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการส าหรับตัวช้ีวดัทีเ่ป็นเชิงคุณภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย : 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย 

1.        

2.        
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :     

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :       

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  

 
แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  

(ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ) 
ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

หัวข้อการรายงาน ค าอธิบาย 
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1. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
3. ชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  

หมายเลขโทรศัพท์ 
ระบุชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 

4. ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล                             
หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล พร้อมเบอร์ติดต่อ 

5. ค าอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  
 ใช้ค าอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บข้อมูล ตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ  

  
  
  

6. ข้อมูลผลการด าเนินงาน อธิบายรายละเอียดการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการ
ประเมินผลที่ก าหนดไว้ของตัวชี้วัดนั้นๆ  

7. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

8. การค านวณคะแนนจากผลการ
ด าเนินงาน 

ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา เนื่องจากผู้ประเมินจะเป็นผู้พิจารณา
ให้คะแนนส าหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

9. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ด าเนินการ ส าหรับ
ตัวชี้วัดนี ้

10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน 

ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินงานส าหรับตัวชี้วัดนี้ 

11. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานส าหรับตัวชี้วัดนี้ 
12 ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ด าเนินงานในปีต่อไป  
ระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ
ต่อไป 

13. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิงและจ านวนของเอกสารที่ได้
จัดส่งมา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย
ชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง
หลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนด าเนินงาน 

 
และ  

 
ตัวอย่างการเขยีนรายงาน 

ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการส าหรับตัวช้ีวดัทีเ่ป็นขั้นตอนด าเนินงาน 
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  รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
1  
2  
3  
4  
5  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :             

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      

หลักฐานอ้างอิง :  
 
 
 
 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนด าเนินงาน) 

ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
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 หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
1. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ

การรายงาน 
2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
3. ชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด                         

หมายเลขโทรศัพท์ 
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล ติดตามการด าเนินงาน
ให้ตัวชี้วัดบรรลุผลส าเร็จ พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่ส านักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ท างาน
เป็นประจ า 

4. ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล                               
หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่ส านักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ท างาน
เป็นประจ า 

5. ค าอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  
 ใช้ค าอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง 
 ระบุค าจ ากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือให้ 

ผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

6. ข้อมูลผลการด าเนินงาน ระบุรายละเอียดการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆตามเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่างๆ 

7. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ 

8. การค านวณคะแนนจากผล
การด าเนินงาน 

 

 8.1 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 8.2 น้ าหนัก ระบุน้ าหนักตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 8.3 ผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมี

หน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (ส าหรับตัวชีว้ัดที่มีตัวชี้วัดย่อย
มากกว่า  

  1 ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน) 
 8.4 ค่าคะแนนที่ได้ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยน าผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้  
 

 หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
 8.5 คะแนนถ่วงน้ าหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการน าค่าคะแนน ที่ได้
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ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ าหนักของตัวชี้วัด 
9. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/

มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ด าเนินการ ส าหรับ
ตัวชี้วัดนี ้

10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน 

ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้  ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

11. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน     ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

12 ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  

ระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ
ต่อไป 

13. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจ านวนของเอกสารที่
ได้จัดส่งมา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้
จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการฯ หัวข้อ
แนวทางการประเมินผล ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียด
ของแผนงาน หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน รายงานการประชุม 
ภาพถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง
มาประกอบนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการด าเนินงานของ
ตัวชี้วัดในแต่ละข้ันตอนอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที ่... ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการ 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการส าหรับตัวช้ีวดัทีเ่ป็นขั้นตอน
ด าเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบญุมาก  มีสุข                        ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายไหว้พระ เป็นประจ า 
โทรศัพท์ :  077-4xx-xxx โทรศัพท์ :   077-4xx-xxx 
ค าอธิบาย : พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยส่วนราชการ
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วน
ราชการ และการก าหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ซึ่ง
พิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  (ขอให้กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานให้ครบถ้วนพร้อมหลักฐานอ้างอิง) 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
1 กรมฯ ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

 จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก (สถานที่ตามเอกสารแนบ...) 

 ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ (รายชื่อตามเอกสาร
แนบ...) 

 จัดให้มีปูายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่ท่ีส่วนราชการจัดไว้ส าหรับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน (ภาพถ่ายตามเอกสารแนบ...) 

2 กรมฯ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 ดังนี้ 
 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ...) 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถ

สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 
3 กรมฯ ได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าของกรมฯ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 ผู้บริหารของกรมฯ ให้ความส าคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 ได้มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วน
ราชการ รายงานให้ผู้บริหารของกรมฯ ทราบอย่างสม่ าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตร
มาส) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

  กรมฯ ได้มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถ
ตอบสนอง   หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ภายในก าหนดร้อยละ 100 (รายละเอียด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ตามเอกสารแนบ...) 
4 กรมฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้

บุคลากรในส่วนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 
 จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามบทบัญญัติของกฎหมายให้แก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอไม่
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตามมาตรา 9 ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง 
ๆ อย่างน้อย 5 ช่องทาง ได้แก่ (ระบุ...) โดย 1 ใน 5 ช่องทาง เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ และมีการน าความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการ
บริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ...) 

5  กรมฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ี
หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ...) 

 กรมฯ ได้จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
กรมฯ  ทุกเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 
ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

3 5.00 5.0000 0.1500 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
  (ขอให้ส่วนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้การด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ อาทิ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ด าเนินการ ผู้ได้รับบริการ หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณท่ีใช้ กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่
เป็นไปตามแผน ส่วนที่สูงกว่าแผน และ ส่วนที่ต่ ากว่าแผน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
   (ขอให้ส่วนราชการระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      (ขอให้ส่วนราชการระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้) 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      

   (ขอให้ส่วนราชการระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จ านวน......แผ่น) 
    (ขอให้ส่วนราชการระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารอ้างอิงที่จัดส่งมาให้แต่ละรายการนั้น มีความเก่ียวข้องหรือ

สอดคล้องกับการด าเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร) 
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
ส าหรับตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ (Pass/Fail) 

 
และ  

 
ตัวอย่างการเขยีนรายงาน 

ส าหรับตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ (Pass/Fail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการส าหรับตัวช้ีวดัผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
(Pass/Fail) 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่ส าเร็จ - - - ส าเร็จ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 

 
 
 
 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(ส าหรับตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ) 

 
ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
1. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ

รายงาน 
2. ช่ือตัวช้ีวัด ระบุช่ือตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
3. ช่ือผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด                         ระบุช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล ติดตามการด าเนินงานให้ตัวช้ีวัด
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หมายเลขโทรศัพท์ บรรลผุลส าเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท้ังที่ส านักงานและโทรศัพท์เคลือ่นที่ใน
กรณีที่ต้องปฏิบตัิราชการนอกสถานท่ีท างานเป็นประจ า 

4. ช่ือผู้จัดเก็บข้อมลู                               
หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัด พร้อมเบอรโ์ทรศัพท์ท้ังที่ส านักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่
ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีท างานเป็นประจ า 

5. ค าอธิบาย กรณีตัวช้ีวัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  
 ใช้ค าอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอยีดในหนังสือท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 
กรณีเป็นตัวช้ีวัดที่จัดเก็บข้อมลูเอง 
 ระบุค าจ ากดัความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวช้ีวัดเพื่อให้ผู้ประเมิน

และผูไ้ดร้ับการประเมินผลมีความเข้าใจท่ีตรงกันถึงแนวทางการวัดผล
ตัวช้ีวัด 

6. ข้อมูลผลการด าเนินงาน ระบุรายละเอียดการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆตามเกณฑ์การให้คะแนน
ของตัวช้ีวัด หรือรายละเอียดของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ 

7. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด ตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของส่วนราชการ 

8. การค านวณคะแนนจากผลการ
ด าเนินงาน 

 

 8.1 ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ระบุช่ือตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 8.2 น้ าหนัก ระบุน้ าหนักตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 
 8.3 ผลการด าเนินงาน 

 
 
8.4 ค่าคะแนนท่ีได ้

ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวช้ีวัด ท้ังนี้ต้องมีหน่วยนับ
เหมือนกับหน่วยของตัวช้ีวัด (ส าหรับตัวช้ีวัดที่มีตัวช้ีวัดย่อยมากกว่า 1 
ตัวช้ีวัด ให้ระบุตัวช้ีวัดย่อยพร้อมผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน) 
ระบุค่าคะแนนของตัวช้ีวัด โดยน าผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีก าหนดไว้ ในบทที่ 2 

 8.5 คะแนนถ่วงน้ าหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการน าค่าคะแนนที่
ได้ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ าหนักของตัวชี้วัด 

9. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส าหรับตัวชี้วัดนี ้

10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน 

ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ทั้ง
ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

11. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน     ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

12 ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  

ระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

13. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจ านวนของ
เอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัด
สามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการฯ หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง 
เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
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รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่า
เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบนั้นมีความเก่ียวข้องหรือ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอนอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ความส าเร็จในการพัฒนาขั้นตอนการรับรองคุณภาพ (Hospital Accreditation) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  xxxxxxxxxxx                        ผู้จัดเก็บข้อมูล :   xxxxxxxxxxx 
โทรศัพท์ :  0xx-xxx-xxx โทรศัพท์ :   0xx-xxx-xxx 
ค าอธิบาย : การรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA) หมายถึง การรับรอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันพฒันาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการส าหรับตัวช้ีวดัผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
(Pass/Fail) 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
      ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ไม่ผ่านการประเมนิรับรองคุณภาพบนัไดขั้นที่ 2 
2 - 
3 - 
4 - 
5 ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพบันไดขั้นที่ 2 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ความส าเร็จในการพฒันาขั้นตอนการรับรอง
คุณภาพ (Hospital Accreditation) 

10 อยู่ระหว่างรอรับ
การตรวจเยี่ยม 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     - ได้ด าเนนิการส่งแบบประเมินตนเอง ให้ พ.ร.พ.   เพื่อขอรับการเยี่ยมส ารวจ ในการประเมนิ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - นโยบายกรมการแพทย ์

1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมอืในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     - ยังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ 

2. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานพัฒนาคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      

   (ขอให้ส่วนราชการระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอ้างอิง : 
      - แบบประเมนิตนเองของทุกหน่วยงานและทีมคุณภาพ 
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แนวทางการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 
 

และ  
 

ตัวอย่างการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 

 
ขอให้ส่วนราชการด าเนนิการดังนี้ 
 สิ่งที่ต้องด าเนินการ ค าอธิบาย 

1. หน้าปก ระบุชื่อหน่วยงาน และกรม กระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุส่วนประกอบตา่งๆของรายงานฯ และหมายเลขหนา้อ้างอิง         

ให้สอดคล้องกัน ได้แก่  
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- ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน /กรม/.....กระทรวง.....ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2558 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ     
หน่วยงาน/กรม.....  (รายตัวชี้วดั)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ               
หน่วยงาน/ กรม/.....กระทรวง.....
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2558  

ขอให้ส่วนราชการด าเนนิการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม       
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ  
หน่วยงาน/กรม(รายตัวชี้วดั)  

ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตาม     
แผนแผนปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
และตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชีวั้ด โดยใช้แบบฟอร์มและด าเนนิการ
ตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
(รายตัวชี้วดั) ให้สอดคล้องกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆ ได้แก่  
- ตัวชี้วัดที่เปน็เชิงปริมาณ  
- ตัวชี้วัดที่เปน็เชิงคุณภาพ  
- ตัวชี้วัดที่เปน็ขั้นตอนด าเนนิงาน  
- ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ  

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบแต่ละตัวชี้วัด ให้ส่วนราชการ
แนบหลักฐานอ้างอิง  โดยขอให้ส่วนราชการจัดสง่เฉพาะเอกสาร
ประกอบที่ส าคัญที่ใช้เปน็หลักฐานอ้างอิงส าหรับการประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯส าหรับหน่วยงาน 
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หน่วยงาน....................................... 
 

กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สารบัญ 
 

1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน........................ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน................................      
    ตัวชีว้ัดที่ ................................................................................................................ .............................. 
3. ภาคผนวก 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯส าหรับหน่วยงาน 
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1. หลักฐานอ้างอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ................................................ ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

กรม/ส านักงาน............................กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ 1 มติิดา้นประสิทธิผล (น้ าหนัก : ร้อยละ 45)  4.3402  

 การประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการของกระทรวง............. (น้ าหนัก : ร้อยละ 20)  4.1512  
1.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือ

 ระดับ 2.67 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1333 
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ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
เคาน์เตอร์บริการประชาชน 
1.2 ร้อยละของประชาชนอายุ 6 
ปีขึ้นไปออกก าลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาท ี

 ร้อยละ 5.33 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 0.1616 

1.3 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์/
ทั่วไป/ชุมชน ที่ได้เข้า
กระบวนการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานบริการสาธารณสุข  

 ร้อยละ 6.67 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 99.64 4.9280 0.3285 

1.4 จ านวนสถานบริการสุขภาพ
ภาคเอกชนได้รับการควบคุม
ก ากับ ดูแลมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

แห่ง 5.33 
 
  

9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877.00 3.8770 0.2068 

 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกรม/ส านักงาน.... (น้ าหนัก : ร้อยละ 25 )   4.4914  

3.1 ระดับความส าเร็จของ ร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามเปาูหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500 

3.2 ร้อยละของตลาดสดประเภท
ที่ 1 ผ่านเกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ
ขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละ 7 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 92.23 4.2230 0.2956 

3.3 ร้อยละของร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ยอาหารได้
มาตรฐานท้องถิ่น  

ร้อยละ 7 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.3119 

3.4 ร้อยละของร้านอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน    6 
ชนิดในทุกต าบล 

ร้อยละ 6 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 0.2652 

   มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนักร้อยละ 20)  3.6750  
4. ระดับความส าเร็จในการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2400 

5. ระดับความส าเร็จในการ
เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ   

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1050 

6. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2400 

7. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.1500 

  มติิที่ 3 มติิด้านประสิทธภิาพของการปฏบิัติราชการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 10)  4.2000  
8. ร้อยละของอัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

ร้อยละ 3 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 74.00 3.0000 0.0900 

9. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 
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ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
พลังงานของ      สว่นราชการ 
10. ระดับความส าเร็จของ ร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

11. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0800 

   มติิที ่4 มติิดา้นการพัฒนาองค์กร (น้ าหนัก : ร้อยละ 25)  3.1200  
12. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ระดับ 22 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.6600 

13. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200 

น้ าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 3.8881 
* หมายเหตุ : ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 เนื่องจากเป็นการประเมินเชิงคุณภาพหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น 
 

รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2556…. 
ผู้รายงาน…….…xx..........xxx..........  หน่วยงาน……….xxxxx………. 
ต าแหน่ง……….xxxxxx ……….โทรศัพท์……….02-2xx-xxxx ………. 
 

   

หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 หากตัวช้ีวัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจาก 
เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง  เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน 
ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เทา่กับ 1 มาก่อน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารได้มาตรฐานท้องถิ่น 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายพรรษา  ตาโต                       ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายประจักษ์  ภักดี 
โทรศัพท์ :  02-2xx-xxxx โทรศัพท์ :   02-2xx-xxxx 
ค าอธิบาย : ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามเทศบัญญัติหรือข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) หรือ กรณีที่เทศบาล/อบต. ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติหรือข้อก าหนด ก็จะถือตาม
ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ออกโดยกรมอนามัย 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : (ขอให้กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน) 
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหารได้มาตรฐานท้องถิ่น 

87.79 91.46 94.57 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

3.3 ร้อยละของร้านอาหาร
และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร
ได้มาตรฐานท้องถิ่น 

5 94.57 4.4570 0.2228 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     (ขอให้ส่วนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้การด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
    (ขอให้ส่วนราชการระบุปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัด
นี้)  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      (ขอให้ส่วนราชการระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี้) 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
   (ขอให้ส่วนราชการระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอ้างอิง :  
    (ขอให้ส่วนราชการระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารอ้างอิงที่จัดส่งมาให้แต่ละรายการนั้น มีความเก่ียวข้องหรือ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร) 
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แบบสอบถามประกอบ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กร 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร 
ของกรมการแพทย์ 

 
แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการส่งเสริมด้านการพัฒนา

บุคลากรของกรมการแพทย์ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ             พ.ศ. 2559 จึง
ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน            โดยแบบสอบถาม
ชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

  
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงท่ีสุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1)  เพศ  

1) ชาย    2) หญิง 
 

2)  อายุ    
     
                1) 18 - 24 ปี         2) 25 - 31 ปี             3) 32 - 38 ปี 
       4) 39 - 45 ปี         5) 46 - 52 ปี             6) 53 - 60 ปี 
 

3)  สถานภาพ 
   1) โสด   2) สมรส         3) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
 

4)  ระดับการศึกษาสูงสุด 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

5)  รับราชการประเภท            1) ข้าราชการ                   2) พนักงานราชการ                                                                                                  
                                        3) ลูกจ้างประจ า               4) ลูกจ้างชั่วคราว 
6)  ต าแหน่ง …………………………………….……………………………………………………  
(ตัวอย่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นายแพทย์ เป็นต้น) 
ประเภทและระดับต าแหน่ง 
 1) ทั่วไป   1) ปฏิบัติงาน         2) ช านาญงาน           3) อาวุโส          
 2) วิชาการ  1) ปฏิบัติการ         2) ช านาญการ           3) ช านาญการพิเศษ 
    4) เชี่ยวชาญ          5) ทรงคุณวุฒิ 
 3) อ านวยการ  1) ต้น                  2) สูง 
 4) บริหาร  1) ต้น                  2) สูง 
 

7. อายุการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานปัจจุบัน................. ปี (เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 ปี) 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด  
             ซึ่งมีค่า คะแนนดังนี้ 
พอใจมากที่สุด = 5   พอใจมาก = 4   พอใจปานกลาง = 3   พอใจน้อย = 2   พอใจน้อยที่สุด = 1 
 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ..............................................
..................................................................................... .........................................................................................
.................................................................................... 
 

****** ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม****** 

ประเด็นค าถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่จ าเป็นจากกรมการ 
   แพทย์เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
2. ผู้บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนในการพัฒนาและเรียนรู้โดย 
   คัดเลือก/พิจารณาบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง 
   เป็นธรรม จากงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบอยู่                
3. กรมการแพทย์ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ และ 
   สมรรถนะที่เหมาะสมเพ่ือให้ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น      
4. กรมการแพทย์มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์โดย 
   ท่านสามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน      
5. กรมการแพทย์ใช้งบประมาณในการพัฒนาและฝึกอบรม 
   ข้าราชการในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน      
6. หน่วยงานมีการก าหนดนโยบายการบริหารที่ชัดเจนและ 
   ถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมี 
   ส่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย มีการเสนอความคิดเห็นในการ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน      
7. หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการ 
   ท างาน มีการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน      
8. หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาตนเอง 
   ให้เกิดความรู้ สมรรถนะ และทักษะการปฏิบัติงาน      
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แบบสอบถามประกอบ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของกรมการแพทย์ 

 
แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงขอความร่วมมือให้ท่าน
ตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน  โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น     3 ส่วน 
ประกอบด้วย 

  
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงท่ีสุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1)  เพศ  
          1) ชาย    2) หญิง 
 

2)  อายุ  
 

          1) 18 - 24 ปี                2) 25 - 31 ปี            3) 32 - 38 ปี 
 4) 39 - 45 ปี                5) 46 - 52 ปี            6) 53 - 60 ปี 
 

3)  สถานภาพ 
 

  1) โสด        2) สมรส    3) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
 

4)  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

           1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

5)  รับราชการประเภท          ข้าราชการ                    พนักงานราชการ                                 
                                      ลูกจ้างประจ า                ลูกจ้างชั่วคราว 
 

6)  ต าแหน่ง …………………………………….……………….. หน่วยงาน……………………………………..…..………. 
 

ประเภทและระดับต าแหน่ง 
 1) ทั่วไป   1) ปฏิบัติงาน          2) ช านาญงาน          3) อาวุโส   
 2) วิชาการ  1) ปฏิบัติการ          2) ช านาญการ          3) ช านาญการพิเศษ 
    4) เชี่ยวชาญ           5) ทรงคุณวุฒิ 
 3) อ านวยการ  1) ต้น                   2) สูง 
 4) บริหาร  1) ต้น                   2) สูง 
 

7. อายุการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานในปัจจุบัน........................ปี (เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดเป็น1 ปี) 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมการแพทย์ 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด  
             ซึ่งมีค่า คะแนนดังนี้ 
พอใจมากที่สุด = 5   พอใจมาก = 4   พอใจปานกลาง = 3   พอใจน้อย = 2   พอใจน้อยที่สุด = 1 
 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
1.1 ตัวชี้วัดสามารถวัดค่าความเป็นจริงการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น 
     รูปธรรม      
1.2 การก าหนดค่าเปูาหมายมีความเหมาะสมในการประเมินผล      
1.3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ กรม ส านักหรือกองสู่ 
     ระดับบุคคล      
1.4 การก าหนดสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70      
1.5 การก าหนดสัดส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
     ที่ก าหนด (ร้อยละ 20)          
1.6 สมรรถนะที่ก าหนดสามารถวัดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการได้ 
     ตามความเป็นจริง      
1.7 สมรรถนะที่ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งมีความเหมาะสม      
1.8 การก าหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะ (Mapping)      
1.9 การก าหนดระดับสัดส่วน งาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  
     ที่ก าหนด (ร้อยละ 10)      
1.10 การก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติราชการในต้นรอบการประเมิน      
1.11 ความพึงพอใจการจัดช่วงคะแนนการประเมินผลงานโดยวิธี 
       อิงกลุ่ม          
2. การประเมินผลในการปฏิบัติราชการ      
2.1 มีการจัดเก็บผลงานและสามารถตรวจสอบได้      
2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ท าข้อตกลง 
     การปฏิบัติราชการ เมื่อต้นรอบการประเมิน      
2.3 แนวทางการประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน      
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามสายงานการบังคับ 
     บัญชา      
2.5 บุคลากรบางคนมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ร่วมงาน/กิจกรรมที่ 
     ได้รับมอบหมายพิเศษ ของหน่วยงานและได้คะแนนการประเมิน      
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ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. การจัดสรรสิ่งจูงใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
3.1 การเลื่อนเงินเดือน สูงสุดร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ      
4. ระบบการแจ้งผลเพื่อการปรับปรุงในปฏิบัติงาน      
4.1 ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ      
 

 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
3.1 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    1. ............................................................................................................................. ................. 
    2. ......................................................................................................... ...................................... 
    3. ............................................................................................................................. .................. 
 
3.2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลในการปฏิบัติราชการ 
    1. ............................................................................................................................. ..................  
    2. ............................................................................................................................. .................. 
    3. ........................................................................................................ ........................................ 
 
3.3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดสรรสิ่งจูงใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    1. ............................................................................................................................. ..................  
    2. ....................................................................................................... ........................................ 
    3. ............................................................................................................................. .................. 
 
3.4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อระบบการแจ้งผลเพ่ือการปรับปรุงในการปฏิบัติงาน 
    1. ............................................................................................................................. .................  
    2. ........................................................................................ ........................................................ 
    3. .................................................................................................................. ............................. 
 
 

****** ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม****** 
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แบบสอบถามประกอบ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.3 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
 

แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จึงขอความร่วมมือให้ท่าน ตอบแบบสอบถาม
ให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน  โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

  
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงท่ีสุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1)  เพศ  
1) ชาย    2) หญิง 
 

2)  อายุ        
 

                   1) 18 - 24 ปี              2) 25 - 31 ปี        3) 32 - 38 ปี 
          4) 39 - 45 ปี              5) 46 - 52 ปี        6) 53 - 60 ปี 
 

3)  สถานภาพ 
 

   1) โสด           2) สมรส                     3) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
 

4)  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

5)  รับราชการประเภท           1) ข้าราชการ                2) พนักงานราชการ                                                           
                                      3) ลูกจ้างประจ า             4) ลูกจ้างชั่วคราว 
 

6)  ต าแหน่ง …………………………………….… หน่วยงาน……………………………………..…..……. 
(ตัวอย่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นายแพทย์ เป็นต้น) 
ประเภทและระดับต าแหน่ง 
 1) ทั่วไป   1) ปฏิบัติงาน         2) ช านาญงาน           3) อาวุโส          
 2) วิชาการ  1) ปฏิบัติการ         2) ช านาญการ           3) ช านาญการพิเศษ 
    4) เชี่ยวชาญ          5) ทรงคุณวุฒิ 
 3) อ านวยการ  1) ต้น                  2) สูง 
 4) บริหาร  1) ต้น                  2) สูง 
 

7. อายุการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานปัจจุบัน........................ ป ี(เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 ปี) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
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ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งมีค่าคะแนนดังนี้ 
 พอใจมากที่สุด = 5   พอใจมาก = 4   พอใจปานกลาง = 3   พอใจน้อย = 2   พอใจน้อยที่สุด = 1   
 

ประเด็นค าถามความพึงพอใจ 
ความระดับพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ      
1. ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม  
   ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 

     

2. ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของท่านใน 
   หน่วยงาน 

     

3. การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ 
   ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

4. มีบุคลากรในระดับหัวหน้าให้ค าชี้แจงแนะน างาน 
   ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 

     

5. งานที่ได้รับมอบหมายมีคุณค่าต่อองค์กรใน 
   ภาพรวม เช่น ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของท่านมี 
   ส่วนสนับสนุนให้บรรลวุิสัยทัศน์ขององค์กร  

     

6. การท างานเป็นทีมและบุคลากรในหน่วยงานได้ให้ 
   ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเปูาหมายของ 
   องค์กร  

     

7. ท่านมีอิสระในการวางแผนการท างานและสามารถ 
   แก้ไขปัญหาในการท างานได้ด้วยตัวของท่านเอง   

     

8. ท่านเข้าใจบทบาท ภาระ หน้าที่ และความ 
    รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อหน่วยงาน ประชาชน  
    สังคม และประเทศชาติ 

     

9. งานที่ท่านรับผิดชอบมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และ 
   ได้รับการ สนับสนุนพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
   และทักษะในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

     

10. การเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวให้เข้ากับ 
     สถานการณ์ท่ัวไป รู้ทันโลก และมีการยืดหยุ่น 
     ตามสมควร 

     

11. การเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน 
     ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกับสภาพความต้องการของ 
     บุคลากร  
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ประเด็นค าถามความพึงพอใจ 
ความระดับพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ 
      ท างาน 

     

1. สถานที่ท างานของท่าน มีแสงสว่างเพียงพอ 
   เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน   

     

2. ในที่ท างานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ วัสดุ     
   ครุภัณฑส์ าหรับใช้ท างานที่ทันสมัย เหมาะสม และ 
   เพียงพอต่อการท างาน 

     

3. ท่านรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่      
4. ท่านรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ 
   ระหว่างมาท างานยังหน่วยงาน                    

     

5. ท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุง หรือพัฒนา ให้ค า 
   แนะน ากับหน่วยงาน ด้านอาคาร สถานที่ ตลอดจน 
   เรื่องการประหยัดน้ า ไฟฟูา และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ  

     

6. สภาพแวดล้อมในท่ีท างานเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ  
   ด้านกายและจิต ด้านชีวิตความเป็นอยู่ 

     

7. ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการท างาน  
 และมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 

     

8. การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างท่านกับเพ่ือนร่วมงาน      
9. ภายในหน่วยงานของท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้  
   ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน 

     

2.3  ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าและวัฒนธรรมใน 
      องค์กร 

     

1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ   
   ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน 

     

2. ผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุคลากรใน 
   องค์กรได้ เช่น พฤติกรรม/เป็นผู้น าแห่งการพัฒนา 
   คุณภาพ/เป็นผู้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

     

3. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความรู้ 
   ความสามารถของท่าน 

     

4. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา      
5. ผู้บังคับบัญชามีหลักการ และวิธีการลดความขัดแย้งให้ 
   บุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 

     

6. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวัฒนธรรมขององค์กร      
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ประเด็นค าถามความพึงพอใจ 
ความระดับพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.3  ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าและวัฒนธรรมใน 
      องค์กร (ต่อ) 

     

7. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ รวมถึง 
   การกระตุ้นแรงจูงใจผู้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและ 
   ต่อเนื่อง 

     

8. ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าแนวทางการท างานที่ 
   รับผิดชอบอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

9. หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานแห่งการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ร่วมกับเพ่ือน 
   ร่วมงาน 

     

10. หน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน โดยยึดแนวทางการ 
     ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ    

     

11. หน่วยงานของท่านมีการประชุมวางแผนเพื่อหา 
     แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเมื่อเกิดปัญหาในการ 
     ปฏิบัติงาน 

     

2.4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ      

1. การได้รับค่าตอบแทนเป็นธรรม เหมาะสมกับต าแหน่ง 
   หน้าที่ในปริมาณงานและคุณภาพงานท่ีน าไปสู่ 
   ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

     

2. การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี มีความโปร่งใส เป็นธรรม     
   และตรวจสอบได้ 

     

3. การได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างเป็นธรรม 
   เป็นไปตามผลงาน และงานในหน้าที่ที่ท่านได้รับ 
   มอบหมายหรืองานพิเศษ ฯลฯ 

     

4. การได้รับผลประโยชน์ตรงตามสิทธิที่ท่านควรจะได้รับ 
   เป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การขอรับเงินประจ าต าแหน่ง 
   การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น สิทธิในการขาด/ลา, 
   โอน/ย้ายเป็นต้น 

     

5. หน่วยงานให้สวัสดิการได้เหมาะสม เพียงพอ และ 
   สอดคล้องกับความต้องการ   

     

6. ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่หน่วยงาน 
    จัดให ้
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ประเด็นค าถามความพึงพอใจ 
ความระดับพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.5 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสที่จะน าไปสู่ 
     ความก้าวหน้าในอาชีพ 

     

1. ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถ 
   ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น 

     

2. ท่านได้รับการส่งเสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/ 
   อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน  
   เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกปิดกั้น  

     

3. ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถของ 
   ตนเอง ในการพัฒนางาน 

     

4. โอกาสในความก้าวหน้าในการท างานมีความชัดเจน      
5. ท่านได้รับการเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม      
6. ท่านมีความม่ันคงในอาชีพการท างาน      
2.6  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพการ 
      ท างานและชีวิตส่วนตัว 

     

1. การได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดย 
   ได้รับค่าตอบแทน 

     

2. การปฏิบัติงานนอกเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน 
   ชีวิตของตนเองและครอบครัว 

     

3. ท่านมีเวลาออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพอย่าง 
   เหมาะสม 

     

4. การแบ่งเวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว เวลาให ้
   ครอบครัวและสังคม ได้อย่างเหมาะสม  

     

5. ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว 
   และชีวิตครอบครัว 

     

6. การสนับสนุนให้มีโอกาสโอน/ย้าย ระหว่างหน่วยงาน 
   เพ่ือให้ ได้สถานที่ท างานใกล้บ้าน 

     

2.7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารของบุคลากรใน 
     องค์กร 

     

1. การได้รับข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานได้ 
   ถูกต้องและทันเวลา 

     

2. การสื่อสารของส่วนราชการมีการสื่อสารได้หลาย 
   ช่องทาง 

     

3. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้แสดงความ      
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   คิดเห็นที่เป็นประโยชน์    

ประเด็นค าถามความพึงพอใจ 
ความระดับพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารของบุคลากรใน 
     องค์กร (ต่อ) 

     

4. สามารถเข้าถึงข่าวสารของหน่วยงานได้หลายช่องทาง      
5. การสื่อสารให้ความร่วมมือและในการติดต่อ 
   ประสานงานของเพ่ือนร่วมงาน 

     

2.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของ   
     บุคลากรที่มีต่อองค์กร ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับ 
     สังคม 

     

1. มีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับหน่วยงานที่ตนเอง 
   สังกัดอยู่ในปัจจุบัน 

     

2. มีความพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
   และการบริหารจัดการงานของหน่วยงานที่สังกัด 

     

3. เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองและหน่วยงานได้สร้างองค์ 
   ความรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น 
   ประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม 

     

4. มีความภาคภูมิใจที่ตนเองหรือหน่วยงานได้ร่วมสร้าง 
   กิจกรรมให้กับชุมชน เช่น งานทอดกฐิน งานบุญกุศล  
   งานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 

     

5. ท่านมีความพึงพอใจ และภาคภูมิใจที่จะปฏิบัติงาน 
    ให้กับหน่วยงานต่อไป 

     

 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

****** ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม****** 
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