
ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (........)  รอบ 6   เดอืน 
                                                                                                                                         (...√...)  รอบ  12  เดอืน  

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 1.1 ระดบัความส าเร็จในการจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy)   

เร่ือง : การพฒันาระบบ  Palliative care  ส าหรับผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :   
รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์                  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล      

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นายแพทยส์กานต ์บุนนาค   
กรรมการและเลขานุการศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะ
ทางดา้นสาขาโรคไต  

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 3260 โทรศัพท์ :  02-3548108 ต่อ 5101 

ค าอธิบาย :  

 “นโยบาย” หมายถึง แนวทาง กฎเกณฑ ์วิธีการ กลยทุธ์ กลวิธี ท่ีก  าหนดข้ึนเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจะท าให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบติัหรือ
เป็นตวัช้ีน า อนัจะน าไปสู่การด าเนินงาน การบริหารงานท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัในการแกปั้ญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งเหมาะสม โดยเกิดจาก
ความตอ้งการของรัฐหรือหน่วยงานท่ีผูบ้ริหารสูงสุดมองเห็นผลส าเร็จของนโยบายว่าหากปฏิบติัแล้วจะช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิผล น าไปสู่อนาคตท่ีดีกวา่ในปัจจุบนั  ตวัช้ีวดัน้ีจึงแสดงถึง ผลส าเร็จของการจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) โดย
ใช้กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางด้านวิชาการและการบริหารจดัการท่ีจะพฒันางานท่ีด าเนินการอยู่ให้เป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายซ่ึง
ขอ้เสนอนั้นตอ้งเป็นขอ้เสนอท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิผลและไม่เป็นขอ้เสนอท่ีเป็นแผนปฏิบติัการในประเด็นเล็กๆน้อยๆจึงควร
ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั คือ ขอ้มูลและความรู้ท่ีดี และกระบวนการวางแผนงานนโยบายท่ีดี โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคนในองคก์รรวมถึง
เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะผลกัดนันโยบายนั้นให้ท่ียอมรับและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจนถึงการเป็นนโยบายระดบัชาติต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน เกณฑ์ที่ก าหนด 

1 มีคณะกรรมการจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายระดบัหน่วยงาน 

2 มีการศึกษาขอ้มลู/ทบทวนผลการด าเนินงานนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 ก าหนดหวัขอ้เร่ือง/วางรูปแบบการจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

4 
มีการวิเคราะห์ขอ้มลูศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั/การคาดคะเนโอกาส 
ในการปฏิบติัหรือการติดตามประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  

5 ร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนินงำน 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (........)  รอบ 6   เดอืน 
                                                                                                                                         (...√...)  รอบ  12  เดอืน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 ระดบัความส าเร็จในการจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy)   

เร่ือง : การพฒันาระบบ  Palliative care  ส าหรับ
ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายทีป่ฏิเสธการ
บ าบัดทดแทนไต 

10 
 

 
 
 
 

5 5 0.500 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  เพ่ือพฒันาระบบสุขภาพและการพฒันาบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ National Health Authority ในระดบัโรงพยาบาลราชวิถีและระดบักระทรวง 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : กลุ่มงานพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์การแพทย ์ (PMD) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   :  - 

หลกัฐานอ้างองิ :  
เอกสารน าเสนอ  SERVICE PLAN สาขาไต 
เอกสาร เป้าหมาย service plan ไตปีงบฯ 2560 
แนวทางการพฒันาระบบ  Palliative care  ส าหรับผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีปฏิเสธการบ าบดัทดแทนไต 

 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

              

   12   

          
 
                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…....)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                           (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือ ตัวช้ีวดัที ่1.2  ทศิทางงานวชิาการเพือ่การน าไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นายแพทยอุ์ดม  ไกรฤทธิชยั 
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
 

ผู้รับผดิชอบ :   นพ.สุกรม  ชีเจริญ 
หวัหนา้กลุ่มงานวิจยัและประเมินเทคโนโลยี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  ดร.จารุวรรณ หมัน่มี        
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
นางกญัญา  จนัทร์พล 
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 2803 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 2803 
ค าอธิบาย :พนัธกิจท่ีส าคญัของกรมการแพทยคื์อ ศึกษา วิจยั ประเมิน พฒันา เผยแพร่องคค์วามรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพฒันา
การแพทยท่ี์สมคุณค่าของประเทศ ดงันั้นการพฒันางานวิจยัท่ีมีคุณภาพจึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญั การวิจยัท่ีมีเป้าหมาย
และแนวทางชดัเจนสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการสู่การแกไ้ขปัญหาดา้นการแพทยจึ์งจะเป็นประโยชน์ส่วนหน่ึงต่อ
การพฒันาประเทศ ประกอบกบัรัฐบาลไดมี้การก าหนดนโยบาย Thailand 4.0 และกรมการแพทยไ์ดจ้ดัท าและปรับแผน
ยทุธศาสตร์วิชาการกรมการแพทย ์พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีมียทุธศาสตร์พฒันาความเป็นเลิศของหน่วยงานสู่ศูนยค์วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (Centers of Excellence / National Institutes) การพฒันาสร้างความเข็มแข็งและเพ่ิมศกัยภาพดา้นบริการและ
วิชาการใหไ้ดน้ั้น มีปัจจยัแห่งความส าเร็จของการพฒันาฯท่ีส าคญั คือ หน่วยงานในสังกดักรมการแพทยต์อ้งมีทิศทางของ
งานวิชาการแบบมุ่งเป้าเพ่ือแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขดา้นการแพทยท่ี์ส าคญัตามบริบทของกรมการแพทย ์ซ่ึงควรมีการจดั
โครงสร้าง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานวิชาการท่ีชัดเจน และท่ีส าคัญคือ การติดตามความกา้วหน้าของ
แผนงานวิชาการโดยใชร้ะบบบริหารจดัการท่ีเหมาะสมจึงจะสามารถท าใหห้น่วยงานในสังกดักรมการแพทย ์มีการพฒันา
งานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขดา้นการแพทยท่ี์ส าคญัของ
ประเทศได ้
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ก าหนดเป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ (milestone) แบ่งระดบัการใหค้ะแนนเป็น 5 
ระดบั พิจารณาจาก 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 
1. การก าหนดทิศทางงานวิชาการสู่ความส าเร็จ     (น ้าหนกั : ร้อยละ 35) 
2. ระบบการบริหารงานวิชาการของหน่วยงานในสงักดักรมการแพทย ์                (น ้าหนกั : ร้อยละ 25) 
3. การจดัการผลงานวิชาการเพ่ือน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์    (น ้าหนกั : ร้อยละ 25) 
4. การพฒันารูปแบบงานวิชาการเพ่ือน าไปใชพ้ฒันาระบบบริการทางการแพทย ์     (น ้าหนกั : ร้อยละ 10) 
5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ                   (น ้าหนกั : ร้อยละ 5) 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…....)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                           (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดทิศทางงานวชิาการสู่ความส าเร็จ (น า้หนัก : ร้อยละ 35) 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จดัตั้งคณะกรรมการ/กลุ่มงาน/ฝ่าย ท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆ กนัเพ่ือก าหนดนโยบาย ทิศทางการพฒันา

งานวิชาการของหน่วยงาน 
2 จดัท าแผนยุทธศาสตร์/แผนงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการวิจัย ประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทย์ และพฒันารูปแบบการบริการ เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีสามารถน าจัดท า
ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขดา้นการแพทยต์ามภารกิจของหน่วยงานหรือ
ศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะทางท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 

3 ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้มีผลผลิตเป็นงานวิชาการ โดยมีระบบการบริหารจดัการงาน
วิชาการ 

4 วิเคราะห์ผลความส าเร็จงานวิชาการของหน่วยงานท่ีสามารถวดัได้เป็นรูปธรรม (ผลผลิตงาน
วิชาการ 3 - 5 ปีท่ีผา่นมา) 

5 วิเคราะห์ผลกระทบงานวิชาการของหน่วยงานท่ีสามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรมและมีผลกระทบต่อ
สาธารณะ (ผลผลิตงานวิชาการมากกวา่ 5 ปีท่ีผา่นมา) 

 
ค าอธิบาย: 
งานวิชาการ หมายถึง งานวิจัยทางการแพทย์ (Medical Research) งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์(Medical 
Technology Assessment) งานพฒันาแนวทางเวชปฏิบติั (Clinical Practice Guideline Development)  และงานพฒันา
รูปแบบงานบริการ (Model Development) 
การวเิคราะห์ความส าเร็จของงานวชิาการ (Outcome Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ผลผลิตงานวิชาการท่ี 
สามารถน าไปพฒันาและประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย ์ช่วงเวลา 3-5 ปีท่ีผา่นมา 
การวิเคราะห์ผลกระทบของงานวิชาการ (Impact Analysis) คือ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดจากผลผลิต 
(Outcomes) งานวิชาการ ผลกระทบนั้นสามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรมและเป็นผลกระทบจากการน าผลงานวิชาการไปใชใ้ห้
เกิดประโยชนต่์อส่วนรวม ในช่วงเวลามากกวา่ 5 ปี 
ทิศทางงานวิชาการ (Academic Direction) หมายถึง ลกัษณะหรือแนวทางการท างานวิชาการท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางน้ี ความคาดหวงัไม่เพียงแต่เป็นรูปธรรมท่ีเป็นตวัเลขท่ีก าหนดไว ้แต่ยงั
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนดา้นสุขภาพโดยล าดบั  
แผนงานวชิาการ   หมายถึง แผนงานวิชาการท่ีถูกก าหนดข้ึนจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 
น ามาวางแผนเพ่ือด าเนินการวิชาการในช่วงระยะเวลา 1 – 3 ปีหรือมากกว่า และมีการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ทิศทางงานวิชาการของหน่วยงาน แลว้น ามาก าหนดศึกษา วิจยั ประเมิน พฒันา งานวิชชาการ เช่น โครงการวิจยัเด่ียว หรือชุด
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โครงการวิจยั ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั มีลกัษณะบูรณาการ เป็นการวิจยัท่ีเป็นสหสาขาวิชาการ  รวมทั้ง
โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ์และโครงการพฒันารูปแบบงานบริการ (Model Development) โดยงานวิชาการ
ทั้งหมดเหล่าน้ีมีเป้าหมายท่ีจะน าผลงานไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งชดัเจนตามแผนงานวิชาการท่ีถูกก าหนดข้ึน 
ความหมายท่ีแฝงอยู่ในตัวชีว้ัด (องค์ประกอบท่ี 1) 
1. ทิศทางงานวิชาการเป็นส่วนส าคญัในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัทางการแพทย ์(Medical Research) งานประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology Assessment) และงานพฒันารูปแบบงานบริการ (Model 
Development) เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ และสร้างองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัปัญหา
สาธารณสุขดา้นการแพทยท่ี์ส าคญัของประเทศ 

2. หน่วยงานในสังกดักรมการแพทยส์ามารถผลิตงานวิชาการเพ่ือแกปั้ญหาสาธารณสุขดา้นการแพทยท่ี์มีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือกรณีวิกฤตของประเทศได ้

3. สนบัสนุนการรวมกลุ่มนกัวิชาการและทรัพยากรในการด าเนินงานวิชาการ เช่น หน่วยปฏิบติัการวิจยัเช่ียวชาญเฉพาะ 
เพ่ือสร้างทีมวิจยัและความเป็นเลิศทางการวิจยัเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะดา้น 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะทางสาขาต่างๆ สามารถสร้างผลงานวิจยัทางการแพทย ์(Medical 
Research) งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ์(Medical Technology Assessment) และงานพฒันารูปแบบงาน
บริการ (Model Development) ท่ีสามารถน าไปประโยชนเ์ชิงนโยบายในระดบัประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. สนบัสนุนงานวิชาการท่ีเป็นการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมท่ีไดจ้ากผลผลิตงานวิจยั เพ่ือ
ขยายผลสู่การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายและไดรั้บการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

สอดคล้องกับ  
1. พนัธกิจท่ี 1 ของกรมการแพทย ์: ศึกษา วิจยั ประเมิน พฒันา เผยแพร่องคค์วามรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพฒันา

การแพทยท่ี์สมคุณค่าของประเทศ  
2. เป้าประสงคท่ี์ 1 ของกรมการแพทย ์: การแพทยข์องประเทศมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เป้าประสงคท่ี์ 3 ของกรมการแพทย ์: หน่วยงานของกรมการแพทยมี์ความเป็นเลิศทางวิชาการและบริการ ท่ี

สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาสถาบนักรมการแพทยสู่์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Centers of Excellence / National 

Institutes) เพ่ือแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 2:  ระบบการบริหารจดัการงานวิชาการของหน่วยงานในสังกดักรมการแพทย์ (น า้หนัก : ร้อยละ 25) 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีระบบส่งเสริม สนบัสนุน และติดตามงานวิชาการ 
2 มีระบบการจดัการคุณภาพงานวิชาการตามประเภทของงานวิชาการ 
3 มี โ ค ร ง ก า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง บป ร ะ ม าณส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร มก า ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  

อยา่งนอ้ย 1 โครงการ (ของปี 259)  
4 มี โ ค ร ง ก า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ก า ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  

อยา่งนอ้ย 1 โครงการ (ของปี 2560 นบัโครงการต่อเน่ืองได)้ 
5 มี โ ค ร ง ก า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง บป ร ะ ม าณส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร มก า ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  

อยา่งนอ้ย 1 โครงการ (ของปี 2561) 
 
ค าอธิบาย: 
งานวิจัย หมายถึง การศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการ เพ่ือให้พบ
ขอ้เทจ็จริง หรือหลกัการไปใชใ้นการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบติั คือ โครงการวิจัยทางการแพทย์ หรือ โครงการ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือ โครงการพัฒนารูปแบบการบริการทางการแพทย์ 
ระบบบริหารจัดการงานวิชาการ  หมายถึง ระบบส่งเสริม สนับสนุน และติดตามงานวิจยัและประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทยแ์บบครบวงจร เพ่ือใหก้ารด าเนินการงานวิจยัและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยบ์รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างหรือระบบรองรับการด าเนินการอยา่งชดัเจน  
ระบบสนับสนุนงานวชิาการ หมายถึง การพฒันาบุคลากรดา้นงานวิจยั การจดัหาแหล่งทุน การสนบัสนุนการพฒันาหน่วย
ปฏิบติัการวิจยั หรือ ศูนยว์ิจยัทางคลินิก การใหค้ าปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ การสนบัสนุนและผลกัดนัการน าผลงานดา้น
วิจยัไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณะ การสนับสนุนงานวิจยัสู่
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย ์รวมทั้งระบบสร้างแรงจูงใจ 
ระบบติดตามงานวิชาการ หมายถึง การก ากบั ติดตามความกา้วหน้าของการด าเนินการวิชาการโดยกลุ่มงานวิจยัและ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ์หรือศูนยวิ์จยัของหน่วยงาน หรือโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ
หน่วยงาน หรือกลุ่มงาน/ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
ระบบการจดัการคุณภาพงานวิชาการ หมายถึง หน่วยงานมีคณะกรรมการจริยธรรมในคน หรือคณะกรรมการวิจยั และ

คณะกรรมการบริหารท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาขอ้เสนองานวิชาการของหน่วยงาน และหากหน่วยงานใดไม่มีคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน ของหน่วยงาน แต่มีระบบหรือมาตรการในการจดัการคุณภาพงานวิชาการก่อนการด าเนินการ 
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ความหมายท่ีแฝงอยู่ในตัวชีว้ัด (องค์ประกอบท่ี 2) 
1. สามารถวิเคราะห์และติดตามงานวิชาการดา้นคุณภาพ เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั ผลผลิตและ

งบประมาณเป็นระยะตามระบบท่ีก าหนด 
2. ผลงานวิชาการผ่านคณะกรรมการวิจยัและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ์กรมการแพทย ์เพ่ือเสนอขอ

งบประมาณผ่านการพิจารณาจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ซ่ึงมีนยัว่าหน่วยงานมีการผลิตงาน
วิชาการท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัปัญหาสาธารณสุขดา้นการแพทย ์  

3. สนบัสนุนการสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

สอดคล้องกับ  
1) พนัธกิจท่ี 1 ของกรมการแพทย ์: ศึกษา วิจยั ประเมิน พฒันา เผยแพร่องคค์วามรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพฒันา

การแพทยท่ี์สมคุณค่าของประเทศ  
2) เป้าประสงคท่ี์ 3 ของกรมการแพทย ์: หน่วยงานของกรมการแพทยมี์ความเป็นเลิศทางวิชาการและบริการ ท่ี

สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาสถาบนักรมการแพทยสู่์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Centers of Excellence / National 

Institutes) เพ่ือแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 3 : การจดัการผลงานวชิาการเพือ่น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์  
      (น า้หนัก : ร้อยละ 25) 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผลงานวิชาการของหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน 
2 ผลงานวิชาการของหน่วยงานน ำเสนอ ผูบ้ริหารใหเ้ห็นแนวทางในการน าไปพฒันาและ

ประยกุตใ์ชใ้นเชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย ์
3 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน สามารถน าไปพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นเชิงนโยบาย หรือเชิง

สาธารณะ หรือเชิงพาณิชย ์ (อย่างน้อย 1 โครงการ) 
4 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน สามารถน าไปพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นเชิงนโยบาย หรือเชิง

สาธารณะ หรือเชิงพาณิชย ์ (อย่างน้อย 2 โครงการ) โดยต้องเป็นโครงการประเมนิเทคโนโลยทีาง
การแพทย์ 1 โครงการ 

 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน สามารถน าไปพฒันาและประยุกตใ์ชใ้นเชิงนโยบาย หรือเชิง
สาธารณะ หรือเชิงพาณิชย ์ (อย่างน้อย 3 โครงการ) โดยต้องเป็นโครงการประเมนิเทคโนโลยทีาง
การแพทย์ 1 โครงการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…....)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                           (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

 
ค าอธิบาย: 
ผลงานวชิาการ หมายถึง ผลงานท่ีไดจ้ากการวิจยั ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ์ และการพฒันารูปแบบ 
ผลงานวิชาการเชิงนโยบาย หมายถึง ผลผลิตงานวิชาการท่ีส่งผลกระทบต่อสาธารณะน าไปสู่การพฒันาเป็นนโยบายใน
หลายระดบั ส่งผลใหป้ระชาชนไทยเฉพาะกลุ่มหรือภาพรวมมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 
ผลงานวิชาการเชิงสาธารณะ หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีสามารถน าไปพฒันาระบบการวินิจฉยั การดูแลรักษาโรคเฉพาะ
ทาง หรือการฟ้ืนฟสูภาพเฉพาะโรคท่ีเหมาะสมในประเทศไทยโดยมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  
ผลงานวชิาการเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีสามารถน าไปพฒันาและเพ่ิมมูลค่าดา้นเศรษฐกิจ เช่น อาหารพิเศษ
เฉพาะโรคสารออกฤทธ์ิสกดัจากสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยาผ่านงานวิจยัทางคลินิก  เวชส าอาง หรือเคร่ืองมือแพทย์
อุปกรณ์การแพทย ์หรือชุดตรวจสอบการวินิจฉยัโรคเป็นตน้ รวมถึงนวตักรรม 
 
ความหมายท่ีแฝงอยู่ในตัวชีว้ัด (องค์ประกอบท่ี 3) 

ประเด็นคุณค่าของผลงานวิชาการท่ีสามารถน าไปพฒันาน าไปใชป้ระโยชน์ในหน่วยงานและ/หรือหน่วยงานอ่ืน
และ/หรือประยกุตใ์ชใ้นเชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย ์
 
สอดคล้องกับ  

1. พนัธกิจท่ี 1 ของกรมการแพทย ์: ศึกษา วิจยั ประเมิน พฒันา เผยแพร่องคค์วามรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพฒันา
การแพทยท่ี์สมคุณค่าของประเทศ  

2. เป้าประสงคท่ี์ 3 ของกรมการแพทย ์: สถาบนัของกรมการแพทยมี์ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาสถาบนักรมการแพทยสู่์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Centers of Excellence / National 
Institutes) เพ่ือแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…....)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                           (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

องค์ประกอบที่ 4 :    การพฒันารูปแบบงานวชิาการเพือ่น าไปใช้พฒันาระบบบริการทางการแพทย์ 
       (น า้หนัก: ร้อยละ 10)  
 แบ่งออกเป็น 2 องคป์ระกอบย่อย ดงัน้ี 
4.1 การพฒันาแนวปฏิบัตทิางคลนิิกเพือ่ให้การบริการทางการแพทย์มคุีณภาพและเหมาะสมบน พืน้ฐานมาตรฐานวิชาชีพ 
(น า้หนักร้อยละ 5)  

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 เสนอหวัขอ้การพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกในประเดน็ท่ีส าคญั 

2 ใชก้ระบวนการด าเนินการโดยมีการสืบคน้ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ (Systematic searching) อา้งอิง
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-based Medicine, EBM) ท่ีเป็นปัจจุบนั วิเคราะห์ขอ้มูล (analysis) 
และสงัเคราะห์ขอ้มลู (synthesis) 

3 จดัท าแนวปฏิบติัทางคลินิกโดยมีการประเมินคุณภาพดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐาน อาทิ Appraisal of 
Guidelines for Research & Evaluation II, AGREE II และมีการประชาพิจารณ์หรือทบทวนผล 
(peer review) จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ และติดตามประเมินผลการน าไปใช ้

5 น าเสนอให้ผูบ้ริหารทราบผลลพัธ์ของการติดตามและประเมินผลการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกท่ี
พฒันาข้ึน 

 
ค าอธิบาย: 

1. การพฒันารูปแบบงานวิชาการเพ่ือน าไปใช้พฒันาระบบบริการทางการแพทย ์(น ้ าหนักร้อยละ 10) แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 
1.1 การพฒันารูปแบบ (Model Development) เพ่ือการพฒันาการจดับริการทางการแพทย ์(น ้ าหนกัร้อยละ 

5) และ 
1.2 การพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือให้การบริการทางการแพทยมี์คุณภาพและเหมาะสมบนพ้ืนฐาน

มาตรฐานวิชาชีพ (น ้าหนกัร้อยละ 5) 
2 หน่วยงาน/สถาบนัสามารถเลือกท าแบบใดแบบหน่ึงได ้โดยจะใหน้ ้าหนกัในส่วนเดียว คือ ร้อยละ 10 และไม่

ถกูหกัคะแนนประเมินในอีกส่วนท่ีไม่ไดท้ า 
3 กรณีหน่วยงาน / สถาบนัเลือกท าทั้ง 2 แบบ จะใหน้ ้ าหนกัรวมเป็น 20 (โดยลดน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ี 2 และ

องคป์ระกอบท่ี 3 ลงองคป์ระกอบละ 5) เพราะเป็นการแสดงถึงความพยายามท่ีจะผลิตงานวิชาการใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับอา้งอิงในวงกวา้ง 

4 การพฒันารูปแบบงานวิชาการเพ่ือน าไปใชพ้ฒันาระบบบริการทางการแพทยส์ามารถท าต่อเน่ืองกนัติดต่อกนั



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

              

   19   

                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…....)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                           (...√...)  รอบ  12  เดอืน 
ได ้2 ปี หรือตามความเหมาะสม 

ความหมายท่ีแฝงอยู่ในตัวชีว้ัด (องค์ประกอบท่ี 4) 
ประเด็นการพฒันารูปแบบ (Model Development) เพ่ือการพฒันาการจดับริการทางการแพทย ์และการพฒันา

แนวปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือใหก้ารบริการทางการแพทยมี์คุณภาพและเหมาะสมบนพ้ืนฐานมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลอ้งกบั
วิสยัทศันใ์หม่ของกรมการแพทย ์
สอดคล้องกับ  

1. วิสัยทศัน์ของกรมการแพทย ์– ประชาชนไดรั้บบริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
เสมอภาคภายในปี 2564 

2. พนัธกิจท่ี 1 ของกรมการแพทย ์: ศึกษา วิจยั ประเมิน พฒันา เผยแพร่องคค์วามรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพฒันา
การแพทยท่ี์สมคุณค่าของประเทศ  

3. พนัธกิจท่ี 5 ของกรมการแพทย ์: พฒันาและเสนอนโยบายดา้นการแพทยเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพของ
ประชาชน 

4. เป้าประสงคท่ี์ 3 ของกรมการแพทย ์: สถาบนัของกรมการแพทยมี์ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาสถาบนักรมการแพทยสู่์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Centers of Excellence / National 
Institutes) เพ่ือแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 

 
 
องค์ประกอบที่ 5: การเผยแพร่ผลงานวชิาการสู่สาธารณะ (น า้หนัก : ร้อยละ 5) 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนการเผยแพร่ผลงานวจิัย 

1 ผลงานวิชาการของหน่วยงานเผยแพร่บน เว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
2 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน เผยแพร่บน เว็บไซต์ ของหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืน  

(ทั้งในหรือนอกกรมการแพทย์ 
3 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน น าเสนอในที่ประชุมวชิาการระดบัประเทศ 

อยา่งนอ้ย 1 โครงการ (ปีปัจจุบนั) 
4 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน ตีพมิพ์วารสารทางการแพทย์ในประเทศ 

อยา่งนอ้ย 1 โครงการ (ปีปัจจุบนั) 
5 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน น าเสนอที่ประชุมวชิาการต่างประเทศ และ/หรือ ตพีิมพ์ในวารสาร

ทางการแพทย์ต่างประเทศ หรือ วารสารทางการแพทย์ไทยที่เป็นที่ยอมรับ    อยา่งนอ้ย 1 
โครงการ (ปีท่ีผา่นมา)  
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…....)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                           (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

 
ค าอธิบาย: 

วารสารทางการแพทย์ไทยที่เป็นที่ยอมรับ หมายถึง วารสารท่ีมีผลกระทบ (Impact factor) หรือวารสารท่ีไดรั้บ
รองคุณภาพจากศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center, TCI)  
 
สอดคล้องกับ  

1) พนัธกิจท่ี 4 ของกรมการแพทย ์: บริการทางการแพทยใ์นระดบัตติยภูมิและสูงกว่าอย่างไดม้าตรฐานใน
ระดบัสากล 

2) เป้าประสงค์ท่ี 3 ของกรมการแพทย ์: หน่วยของกรมการแพทยมี์ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีสามารถ
แกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ 

 
แนวทางการประเมนิผล 

 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประเมินเทคโนโลยี พฒันารูปแบบ หรือการจดัท าแนวทางเวชปฏิบติัเฉพาะทางท่ี
ด าเนินการเสร็จส้ิน 

 รายงานผลการด าเนินการจากฝ่ายติดตามและประเมินผล ส านกัยุทธศาสตร์  และ สถาบนัวิจยัและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย ์

 
 
ตัวอย่างการประเมินผล  

 หน่วยงาน ก  
มีคณะท างานมีแผนงานวิชาการของหน่วยงาน และมีระบบการบริหารงานวิชาการ 
มีผลงานวิจยัผา่น วช. ในปีงบประมาณน้ี 1 เร่ือง (โครงการต่อเน่ือง) ไม่มีผลงานเสนอคณะกรรมการวิจยักรมการ

แพทยเ์พื่อขอเสนองบประมาณของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติในปีปัจจุบนั 
ไดน้ าเสนอผลงานการวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบัประเทศ  
มีการท าการพฒันารูปแบบงานวิชาการเพื่อน าไปใชพ้ฒันาระบบบริการทางการแพทยโ์ดยเลือกการพฒันาแนว

ปฏิบติัทางคลินิกและน าเสนอให้ผูบ้ริหารทราบผลลพัธ์ของการติดตามและประเมินผลแนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีพฒันาข้ึน  
มีงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์วารสารในประเทศและได้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและ

หน่วยงานอ่ืน  
ผลิตงานวิจยัดา้นการประเมินเทคโนโลยีและน าเสนอผูบ้ริหารให้เห็นแนวทางในการน าไปพฒันาและประยุกตใ์ช้

ในเชิงนโยบาย 1 เร่ือง 
การค านวณ (ร้อยละ 25)  
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 องคป์ระกอบท่ี 1 การก าหนดทิศทางงานวิชาการ (คะแนนเตม็ 8.75 คะแนน) 
 หน่วยงาน ก มีคณะท างานวางแผนงานวิจัย  และมีแผนงานวิจัยของหน่วยงาน มีผลงานวิจัยใน

ปีงบประมาณน้ี 1 เร่ือง  
 ดงันั้นองคป์ระกอบท่ี 1 ไดร้ะดบัคะแนน เท่ากบั 3 
 เทียบระดบัความส าเร็จ = 3 * 1.75 = 5.25 คะแนน 

 องคป์ระกอบท่ี 2 ระบบการบริหารงานวิชาการ (คะแนนเตม็ 6.25 คะแนน) 
 หน่วยงาน ก มีระบบการบริหารงานวิจัย มีผลงานวิจยัผ่าน วช. ในปีงบประมาณน้ี 1 เร่ือง (โครงการ

ต่อเน่ือง) ไม่มีผลงานเสนอคณะกรรมการวิจยักรมการแพทยเ์พื่อขอเสนองบประมาณของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ
ในปีปัจจุบนั 

 ดงันั้นองคป์ระกอบท่ี 2 ไดร้ะดบัคะแนน เท่ากบั 4 
 เทียบระดบัความส าเร็จ = 4 * 1.25 = 5 คะแนน 

 องคป์ระกอบท่ี 3 การจดัการผลงานวิชาการเพ่ือน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ (คะแนนเตม็ 6.25 คะแนน) 
  หน่วยงาน ก ผลิตงานดา้นการประเมินเทคโนโลยีและน าเสนอผูบ้ริหารให้เห็นแนวทางในการน าไปพฒันา
และประยกุตใ์ชใ้นเชิงนโยบาย 

 ดงันั้นองคป์ระกอบท่ี 3 ไดร้ะดบัคะแนน เท่ากบั 4  
 เทียบระดบัความส าเร็จ = 4*1.25 = 5 คะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 4 การพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกเพื่อให้การบริการทางการแพทยมี์คุณภาพและเหมาะสมบนพ้ืนฐาน

มาตรฐานวิชาชีพ (คะแนนเตม็ 2.5 คะแนน) 
 หน่วยงาน ก มีการท าการพฒันารูปแบบงานวิชาการเพ่ือน าไปใช้พฒันาระบบบริการทางการแพทยโ์ดย

เลือกการพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกและน าเสนอให้ผูบ้ริหารทราบผลลพัธ์ของการติดตามและประเมินผลแนวปฏิบติัทาง
คลินิกท่ีพฒันาข้ึน  

 ดงันั้นองคป์ระกอบท่ี 4 ไดร้ะดบัคะแนน เท่ากบั 5 
 เทียบระดบัความส าเร็จ = 5 * 0.5 = 2.5 คะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 5 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (คะแนนเตม็ 1.25 คะแนน) 
 หน่วยงาน ก น าเสนอผลงานการวิชาการในท่ีประชุมวิชาการระดบัประเทศ ได้รับการตีพิมพว์ารสาร

ทางการแพทยใ์นประเทศ และไดน้ าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในหน่วยงาน 
  ดงันั้นองคป์ระกอบท่ี 4 ไดร้ะดบัคะแนน เท่ากบั 4 

 เทียบระดบัความส าเร็จ = 4 * 0.25 = 1 คะแนน 
สรุปผลรวมของคะแนนของหน่วยงาน ก. 
 ตามตวัช้ีวดัที ่1.2  ทศิทางงานวชิาการเพือ่การน าไปใช้ประโยชน์ (น ้าหนัก : ร้อยละ 25)  
จะค านวณจาก  

1. ผลรวมของ คะแนนองคป์ระกอบท่ี 1 + คะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 + คะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 + คะแนนองคป์ระกอบท่ี 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

              

   22   

                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…....)  รอบ  6  เดอืน 
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4 + คะแนนองคป์ระกอบท่ี 5 เป็นผลลพัธ์เท่าใด  
2. น าผลรวมท่ีไดเ้ทียบกบัตารางผลรวมของคะแนนทุกองคป์ระกอบเทียบกบัระดบัความส าเร็จ 

ตารางผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทยีบกบัระดับความส าเร็จ 

ผลรวมของคะแนนทุกองค์ปะกบ (คแนน) ระดับความส าเร็จ 
20.01 – 25.00 5 
15.01 – 20.00 4 
10.01 – 15.00 3 
5.01 – 10.00 2 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5.00 1 
หมายเหตุ  

 การปัดทศนิยมตามหลกัเกณฑท์างคณิตศาสตร์ 
 อาจมีการปรับน ้ าหนกัของแต่ละองคป์ระกอบในปีต่อไปเพ่ือความเหมาะสมในการพฒันาความกา้วหน้า และ

ผลกระทบงานวิจยัของหน่วยงานในสงักดักรมการแพทย ์
กรณีตวัอยา่ง หน่วยงาน ก. ไดผ้ลรวมคะแนนทั้ง 5 องคป์ระกอบเท่ากบั 18.75 (5.25+5+5+2.5+1) 
เม่ือน าผลรวมของคะแนนทั้ง 5 องค์ประกอบมาเทียบตารางผลรวมของคะแนนทุกองคป์ระกอบเทียบกบัระดบั

ความส าเร็จ (ดา้นบน) จะเป็นระดบัความส าเร็จ สรุปในตวัช้ีวดัท่ี 1.2 ทิศทางงานวิชาการเพ่ือการน าไปใชป้ระโยชน์  
สรุป :  
หน่วยงาน ก. ได้ผลรวมคะแนนทั้ง 5 องค์ประกอบเท่ากบั 18.75 เทยีบเท่าความส าเร็จระดับที ่4 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิม่้้ 
(ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2559 2560 

1.2  ทิศทางงานวชิาการเพือ่การ

น าไปใช้ประโยชน์ 

- 5 5 - 0% 

1.2.1 การก าหนดทิศทางงาน
วิชาการสู่ความส าเร็จ 

- 3 5 - 40% 

1.2.2 ระบบการบริหารงานวิจยัของ
หน่วยงานในสังกดักรมการแพทย ์

- 5 5 - 0% 
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1.2.3 การจดัการผลงานวิชาการเพ่ือ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

- 2 5 - 60% 

1.2.4 การพฒันารูปแบบงานวิชาการ
เพ่ือน าไปพฒันาระบบบริการทาง
การแพทย ์

NA NA 5 - 0% 

1.2.5 การเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่
สาธารณะ 

- 5 5 - 0% 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐาน
ประกอบตวัช้ีวดั 

น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น า้หนัก 

ตวัช้ีวดั 1.2  ทิศทางงาน

วชิาการเพือ่การน าไปใช้

ประโยชน์ 
25    

1.2.1 การก าหนดทิศทาง
งานวิชาการสู่ความส าเร็จ 

8.75 

มีการวิเคราะห์ผลกระทบงานวิชาการของหน่วยงาน
ท่ีสามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรมและมีผลกระทบต่อ
สาธารณะ (ผลผลิตงานวิชาการมากกวา่ 5 ปีท่ีผา่น
มา)  
: มกีารวเิคราะห์ผลกระทบงานวชิาการของ
หน่วยงานที่สามารถวดัได้เป็นรูปธรรมและมี
ผลกระทบต่อสาธารณะ (เอกสารแนบหมายเลข 
1.2.1) 
 

5 0.438 

1.2.2 ระบบการบริห
รงานวิจยัของหน่วยงานใน
สงักดักรมการแพทย ์

6.25 มีโครงการงานวิจยัของบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) อยา่งนอ้ย 1 
โครงการ (ของปี 2561) ซ่ึงหน่วยงานมีโครงการวิจยั
ท่ีเสนอของบประจากส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ ปี 2561 จ านวน 1 โครงการคือ  
“โครงการวจิยัเร่ือง โครงการพฒันาระบบการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูงที่มภีาวะ
วกิฤตใินคลนิิกชุมชนอบอุ่นเครือข่ายส่งต่อ
โรงพยาบาลราชวถิี” โครงการต่อเน่ือง 3 ปี (2560-
2562)  
ผูว้ิจยัหลกัคือ ผศ.นพ.สถิตย ์นิรมิตรมหาปัญญา 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ (เอกสารแนบ 1.2.2) 

5 0.313 
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1.2.3 การจดัการผลงาน
วิชาการเพ่ือน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน ์

6.25 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน สามารถน าไปพฒันา
และประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงสาธารณะ 
หรือเชิงพาณิชย ์ (อย่างนอ้ย 3 โครงการ) โดยตอ้ง
เป็นโครงการวิจัย 2 โครงการ และการประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย ์1 โครงการ 
โครงการวิจยัจ านวน 2 เร่ืองคือ 
1.  ความแม่นย าของเคร่ืองช่วยวดัข้อเคลือ่นทาง
รังสีใหม่ในผู้ป่วยเอน็ไขว้หน้าเข่าฉีกขาด 
-ผูว้ิจยัหลกัคือ นพ.พินิจ  ศรีสุวรรณภรณ์ กลุ่มงาน
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี 
-โครงการแลว้เสร็จ ไดรั้บการตีพิมพเ์ร่ือง 
“Accuracy of a New Stree Radiographic Device in 
Diagnosing Anterior Cruciate Ligament Tear” 
และเผยแพร่ในวารสาร J Med Assoc Thai 
2016:99(4);394-99 (ตามเอกสารแนบ 1.2.3_วิจยั
เร่ืองท่ี 1) 
- อยู่ในระหว่างการขอจดสิทธิบตัร “เคร่ืองช่วยวดั
การเคล่ือนท่ีของข้อเข่าทางรังสี” เพื่อใช้ในเชิง
พำณิชย์ (ตามเอกสารแนบ 1.2.3 วิจัยเร่ืองท่ี 1 
สิทธิบตัร) 
 

2. ความถูกต้องของการวัดปัสสาวะคงค้างด้วย
เคร่ืองแบลดเดอร์สแกน 
-ผูวิ้จยัหลกัคือนายแพทยค์เณศร์  ธนก าธร  กลุ่มงาน
สูตินรีเวชศาสตร์ 
-โครงการวิจยัแลว้เสร็จ ตีพิมพใ์นวารสาร J Med 
Assoc Thai 2016; 99 (10):1061-66.  โดยจดัท า
เอกสารสรุปเสนอต่ออธิบดีกรมการแพทย์เพ่ือ 
เสนอข้อมูลวิชาการน า สู่การ implement ใน
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อใช้ในเชิงสำธำรณะ 
(เอกสารแนบ 1.2.3 วิจยัเร่ืองท่ี 2) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.313 
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โครงการ TA 1 เร่ือง คือ 
1. โครงการ TA เร่ือง การประเมินความคุ้มค่าและ
ผลกระทบด้านงบประมาณของยาต้านไวรัสในการ
รักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ดื้อยาสูตรแรกและสูตร
ทางเลอืก 
ผูว้ิจยัหลกัคือ ภญ.พนิดา อยูเ่พช็ร 
กลุ่มงานเภสชักรรม 
-โครงการแลว้เสร็จและจดัท าเอกสารสรุปเสนอต่อ
ผูบ้ริหาร เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอ
กระทรวงสำธ ำรณสุข ต่อไป  (เ อกสารแนบ 
1.2.3_TA) 

1.2.4 การพฒันารูปแบบ
งานวิชาการเพ่ือน าไป
พฒันาระบบบริการทาง
การแพทย ์

2.5 1. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานด้านการ
คลอดมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2560 : การคลอด
มาตรฐานถูกก าหนดในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ Performance Agreement (PA) 
2.รายงานผลการด าเนินโครงการด้านการคลอด
มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560 : ศูนย์ความเป็น
เลศิทางการแพทย์ด้านการคลอดมาตรฐาน 
3. คู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน 

 0.125 

1.2.5 การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการสู่สาธาณะ 

1.25 ผลงานวิชาการของหน่วยงาน น าเสนอท่ีประชุม
วิชาการต่างประเทศ และ/หรือ ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางการแพทย์ต่างประเทศ หรือ วารสารทาง
การแพทยไ์ทยท่ีเป็นท่ียอมรับ อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
ผลการปฏิบติังานในปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 
เดือน ตค.59-กย.60 โรงพยาบาลราชวิถีมีผลงาน
ตีพิมพร์ะดบันานาชาติ จ านวน 61  เร่ือง ผลงาน
น าเสนอระดับนานาชาติ 13 เร่ือง รวมทั้ งส้ิน 74 
ผลงาน (เอกสารแนบ 1.2.5) 

5 0.063 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…....)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                           (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 
 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   ล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดกวา่ท่ีก าหนด 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   เพ่ิมช่องทางในการรวบรวมขอ้มลู เช่น ผูวิ้จยัโดยตรง หรือผา่นส่ือพิมพ์
ช่องทางในการรวบรวมขอ้มูล เช่น ผูวิ้จยัโดยตรง หรือผา่นส่ือต่างๆ บนเวบ็ไซต ์

หลกัฐานอ้างองิ :   
1. บันทึกส่งค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ปี 2560 รอบ 12 เดอืน 
2. ขอเปลีย่นแปลงข้อมูลรับรองปฏิบัตริาชการ (ดร.แอน) 
3. ตวัช้ีวดั 1.2.1 การก าหนดทิศทางงานวจิยั รอบ 12 เดอืน 
4. ตวัช้ีวดั 1.2.2 โครงร่างวิจยั วช  นพ.สถิตย์ งบ 2560-2562_ส่งกรม 
5. ตวัช้ีวดั 1.2.3 เร่ืองที่ TA บันทึกข้อความ ขอแจ้งผลการศึกษา ประเมนิความคุ้มค่า 
6. ตวัช้ีวดั 1.2.3 เร่ืองที่ TA  บทสรุปผู้บริหาร 
7. ตวัช้ีวดั 1.2.3 เร่ืองที่ TA  รายงานวิจยัยาต้านไวรัส_Final_Feb_2017_done 
8. ตวัช้ีวดั 1.2.3 วจิยัเร่ืองที่ 1_ ผลงานวจิยั (1) 
9. ตวัช้ีวดั 1.2.3 วจิยัเร่ืองที่ 1_การจดสิทธิบัตร 
10. ตวัช้ีวดัที่ 1.2.3_วจิยัเร่ืองที่ 2 ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
11. ตวัช้ีวดั 1.2.4  เนือ้หา คู่มอืเวชปฏิบัตกิารคลอดมาตรฐาน 
12. ตวัช้ีวดั 1.2.4  ปกคู่มอืเวชปฏิบัตกิารคลอดมาตรฐาน 
13. ตวัช้ีวดั 1.2.4  PMD80 บันทึกรายงานผลด าเนินงานการคลอดมาตรฐาน 60 
14. ตวัช้ีวดั 1.2.4  น าเสนอแผน 5 ปี การคลอดมาตรฐาน (อ.เกษม) 
15. ตวัช้ีวดั 1.2.4  รายงานผลการด าเนินงานด้านการคลอดมาตรฐานประจ าปีงบประมาณ 2560 
16. ตวัช้ีวดั 1.2.5 วจิยัตพีิมพ์และน าเสนอระดบันานาชาต ิ2560_12 เดอืน.doc (1) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (…...)  รอบ 6   เดอืน 
                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 1.3 ระดบัความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้านวชิาการ (Technical support) ต่อ
เครือข่ายเขตสุขภาพ  

เร่ือง :  Service Plan สาขาโรคไต  และ การคลอดมาตรฐาน 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :   
รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์                  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล      
 

ผู้รับผดิชอบ  :  
นพ.สกานต ์ บุนนาค  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ          
นพ.เกษม  เสรีพรเจริญกลุ   ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ผู ้
จดัเกบ็ขอ้มลู       :    กลุ่มงานพฒันานโยบายและ
ยทุธศาสตร์การแพทย ์

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 3260 โทรศัพท์ :  02-3548108 ต่อ 5504, 3226 

ค าอธิบาย :  

         เครือข่ายเขตสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนของเขต
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาดา้นวิชาการแพทยเ์ฉพาะทาง และสามารถให้บริการทางการแพทยไ์ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานในสาขาท่ีไดรั้บการพฒันาโดยหน่วยงานในสงักดักรมการแพทย ์ 

         วชิาการ หมายถึง ภารกิจประจ าของสถาบนั โรงพยาบาล ท่ีสอดรับกบั COE (centers of excellence ) หรือ 
NHA (national health authority) หรือ ระบบบริการสุขภาพ (service plans)ท่ีโรงพยาบาล สถาบนั รับผิดชอบ 
ไดแ้ก่ สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด สาขาตา สาขาไต สาขาอุบติัเหตุ สาขา
ช่องปาก สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(DM/HT/COPD/STROKE) และสาขายาเสพติด  เป็นตน้ 

       สนับสนุนวิชาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีสถาบนั โรงพยาบาล และหน่วยงานสนับสนุกรมการแพทยไ์ด้
ด าเนินการให้แก่ สถานบริการสุขภาพในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย ์ การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ์ งานวิจยัท่ีหน่วยงานกรมการแพทยเ์ก่ียวขอ้ง  
การสนบัสนุนส่ือวิชาการ นวตักรรมทางการแพทย ์หรือ วิชาการท่ีไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 
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                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการศึกษาความตอ้งการดา้นบริการ และวชิาการ (Technical Support) ของเขตสุขภาพ 

2 มีการทบทวนแผนงานการด าเนินงานสนบัสนุนเขตสุขภาพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของเขตสุขภาพ 

3 จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านบริการ และวิชาการ (Technical Support) แก่เขตสุขภาพได ้ 

ร้อยละ 50 

4 จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านบริการ และวิชาการ (Technical Support) แก่เขตสุขภาพได ้ 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

5 จดักิจกรรมสนบัสนุนดา้นบริการ และวชิาการ (Technical Support) แก่เขตสุขภาพไดทุ้กประเด็น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนิน
งาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น า้หนัก 

1.3 ระดบัความส าเร็จของการตอบสนอง
ความต้องการด้านวิชาการ (Technical 
support) ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ  

10    

- สาขาโรคไต 5 5 5 0.250 

 - การคลอดมาตรฐาน 5 5 5 0.250 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :    
Service plan สาขาโรคไต : 

1.  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเพิม่ศักยภาพบุคคลากรผู้ปฏิบัตงิานในคลนิิกโรคไม่ติดต่อและโรค
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ไตเร้ือรังระยะเวลาด าเนินการ (จ านวนเงิน 500,000) 
คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 20 - 21 เมษายน 2560 

  คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 25 - 26 พฤษภาคม 2560 
ร้อยละของผูเ้ขา้อบรมท่ีทาคะแนนสอบประเมินผลหลงัการอบรมผา่นเกณฑ ์78%  
 

2. 2. โครงการการพฒันาต้นแบบคลนิิกโรคไม่ตดิต่อและโรคไตเร้ือรัง ส าหรับเขตบริการสุขภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ (จ านวนเงิน 500,000) 

คร้ังท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ หอ้งประชุมก่ิงทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 17 – 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งประชุมก่ิงทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านการให้กายภาพบาบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 
โรงพยาบาลราชวถิี กรมการแพทย์ ร่วมกบัคณะกายภาพบาบัดวทิยาลยัเซนต์หลุยส์ 

ระยะเวลาด าเนินการ (จ านวนเงนิ 374,000) 
คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งประชุมก่ิงทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งประชุมก่ิงทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
ร้อยละของผูเ้ขา้อบรมท่ีทาคะแนนสอบประเมินผลหลงัการอบรมผา่นเกณฑ ์80% 
 

3. 4. โครงการการล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทียม และโรคไตเร้ือรัง   
ระยะเวลาด าเนินการ (จ านวนเงิน 700,000)                                                                                                        

คร้ังท่ี 1 /2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 

กรมการแพทย ์                                                                                                                                                           

คร้ังท่ี 2 /2560 ในวนัศุกร์ท่ี 9 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมนิทรรศการการวิจยัชั้น 3 

โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภูมิราชนครินทร์                                                                                                                 

คร้ังท่ี 3 /2560 ในวนัศุกร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมมลูนิธิโรคไต ชั้น 8 อาคาร

กลัยาณิวฒันา โรงพยาบาลสงฆ ์                                                                                                                         

คร้ังท่ี 4 /2560ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมนิทรรศการการวิจยัชั้น 

3 โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภมิูราชนครินทร์                                                                                                    

ผลการด าเนินงาน หนงัสืออาหารสาหรับผูป่้วยตารับอาหาร 4 ภาคจดัทาส่ือวิดีทศัน ์

การคลอดมาตรฐาน :   
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 - ถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยีทางการแพทยโ์ดย จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการท าหตัถการ
ทางสูติกรรม ส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพใหบุ้คลากรจาก 13 เขตสุขภาพ ทัว่ประเทศ  จดั
อบรมเสร็จส้ินแลว้จ านวน 5 รุ่น 
 - สนบัสนุนส่ือวิชาการ (คู่มือเวชปฏิบติัการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย,์ ส่ือวิดีทศันก์ารสอนท า
หตัถการทางสูติกรรม) 
 - ลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลการคลอดมาตรฐานเขตบริการสุขภาพ ใน รพช. จาก 4 ภูมิภาค โดย
ด าเนินการแลว้เสร็จจ านวน 2 ภูมิภาค 
 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : กลุ่มงานพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์การแพทย ์

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
Service plan สาขาโรคไต : 
 - 
การคลอดมาตรฐาน : 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการท าหัตถการทางสูตกิรรม ส าหรับแพทย์และพยาบาล ในเขตบริการ
สุขภาพ  
1. เน่ืองจาก รพช. เป็น รพ. ขนาดเลก็ การประชาสมัพนัธ์ กระจายหนงัสือเชิญ ท าไดย้าก ล่าชา้ ไม่

ทัว่ถึง  

 2. การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  การท าหตัถการทางสูติกรรมฯ 10 รุ่น ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของพ้ืนท่ี (มีผูติ้ดต่อขอเพ่ิมช่ือเขา้อบรมอีกจ านวนมาก)  
 3. เน่ืองจากมีผูเ้ขา้อบรมแต่ละรุ่นจ านวนมาก และระยะเวลาการอบรมจ ากดั ท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมได้
ฝึกปฏิบติัแต่ละ station ไม่ครบทุกคน 

 โครงการตดิตามประเมนิผลการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ 
 1. วางแผนการเดินทาง ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีค่อนขา้งยาก เน่ืองจากเป้าหมายคือ รพช. ท่ีเคยเขา้ร่วมอบรม
ในปีงบประมาณ 2558-2559  ในการติดตามประเมินผลการคลอดมาตรฐานแต่ละภูมิภาค  รพช. แต่ละแห่งอยู่
ห่างไกลกนั 
 2. การเดินทางบางภูมิภาค ค่อนขา้งล าบาก 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   :   
การคลอดมาตรฐาน : 
1. เพ่ิมช่องทางการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการจดัอบรมผา่นทางเครือข่ายผูท่ี้เคยผา่นการอบรมในปี 2558 -
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2560 เพ่ือให ้รพช. ในพ้ืนท่ีไดรั้บข่าวสารเร็วข้ึน 
2. ลดจ านวนผูเ้ขา้อบรม แต่ละรุ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  การท าหตัถการทางสูติกรรมฯ  
หลกัฐานอ้างองิ :   
Service plan สาขาโรคไต : 
รายงานงานผลด าเนินงานโครงการ จ านวน 4 โครงการ 
การคลอดมาตรฐาน : 
1. หนงัสือรายงานผลการด าเนินงานดา้นการคลอดมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2560 : การคลอดมาตรฐานถูก
ก าหนดในค ารับรองการปฏิบติัราชการ Performance Agreement (PA) 
2.รายงานผลการด าเนินโครงการดา้นการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560 : ศูนยค์วามเป็นเลิศทาง
การแพทยด์า้นการคลอดมาตรฐาน 
3. คู่มือเวชปฏิบติัการคลอดมาตรฐาน 
4. 2. รายงานความกา้วหนา้ สูติ 60   รอบ 12 เดือน 
5. ผลการด าเนินงานการคลอดมาตรฐาน 2560 
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ตวัช้ีวดัที่ 1.4 ตวัช้ีวดัตามภารกิจหลกัของกรม ตามแนวทางการขบัเคล่ือนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข /

แผนยทุธศาสตร์กรม และตวัช้ีวดัระหวา่งกรมท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs) 

1.4.1 Performance Agreement: PA อธิบดกีรมการแพทย์ 

(1)  ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีารคลอดมาตรฐาน 

 (2)  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มอีตัราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr 

(3)  จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ 

 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์                  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล      
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มงานพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์
การแพทย ์

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :   
นพ.เกษม  เสรีพรเจริญกลุ  ขอ้ท่ี 1   
นพ.สกานต ์บุนนาค            ขอ้ท่ี 2 และ 3 
 

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 2804 โทรศัพท์ :  02-3548108 ต่อ 2804 
1.4.1 Performance Agreement: PA อธิบดีกรมการแพทย ์

(1)  ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีารคลอดมาตรฐาน 

ค าอธิบาย : 
การคลอดมาตรฐาน หมายถึง  
1. มีสถานท่ีและอุปกรณ์ ท่ีไดต้ามมาตรฐาน 
2. มีบุคลากรท่ีสามารถใหก้ารดูแลผูค้ลอดท่ีมีความเส่ียงต ่า/ความเส่ียงสูง 
3. มีระบบการใหบ้ริการตามเกณฑ ์
     3.1 การคน้หากลุ่มเส่ียงดว้ย admission record ท่ีมีการบูรณาการส่วนท่ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน การจ าแนกความ
เส่ียง แนวทางการดูแลรักษา และเกณฑ์การส่งต่อ เม่ือพบความเส่ียงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ดงัตวัอย่าง admission 
record ของกรมการแพทย ์
     3.2 ระบบการดูแลผูค้ลอด ในระยะคลอด-หลงัคลอด ดว้ยกราฟดูแลการคลอด / แบบประเมิน EFM และตาม
คู่มือเวชปฏิบติัการคลอดมาตรฐาน ซ่ึงรวมถึงการมีแนวทางในการดูแลภาวะตกเลือดหลงัคลอด ดงัตวัอย่าง PPH 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 
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checklist guidelines หรือ PPH order set ของกรมการแพทย ์
     3.3 ระบบการส่งต่อผูค้ลอดท่ีมีภาวะเส่ียง หรือเม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้น ดว้ยเกณฑก์ารส่งต่อท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (จากโรงพยาบาลแม่ข่าย) มีการบรรจุเกณฑก์ารส่งต่อดงักล่าวไวใ้น admission record และกราฟดูแลการ
คลอด เป็นตน้ 
4. มีการติดตามและประเมินผลการคลอดมาตรฐานตามเกณฑ ์
5. มีการทบทวน การดูแลรักษามารดาท่ีเสียชีวิตจากการคลอด ตามเกณฑ์  
(รายละเอียดในคู่มือเวชปฏิบติัการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย)์ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์ารให้คะแนน 
1 1. ปรับปรุงหลกัสูตรการอบรมและส่ือวิชาการ องคค์วามรู้ แนวทางปฏิบติัให้

ถกูตอ้ง ทนัสมยั 
2. ประชาสมัพนัธ์การจดัอบรม 2กลุ่มเป้าหมาย คือ  
   1) รพท. M1, M2 
   2) รพช. F1, F2, F3 

2 1. เผยแพร่ส่ือวิชาการดา้นการคลอดมาตรฐาน ใหส้ถานบริการสุขภาพทัว่
ประเทศ 

2. อบรมพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะของบุคลากรทางการแพทย ์
3 1. อบรมพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะของบุคลากรใหค้รอบคลุมตามแผน 

2. ติดตาม ประเมินผลการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ 
4 1. ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐานปีงบประมาณ 2560 

2. สรุปการติดตามประเมินผลการคลอดมาตรฐาน 
5 ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลระดบั M1 ข้ึนไป ผา่นเกณฑก์ารประเมิน การคลอด

มาตรฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
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ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  - 

 มีการปรับปรุงหลกัสูตรการอบรมและส่ือวิชาการ องคค์วามรู้ แนวทางปฏิบติั ใหถู้กตอ้ง ทนัสมยั 
ประชาสมัพนัธ์การจดัอบรม 

          1) รพท. M1 (35 แห่ง) และ M2 (88 แห่ง) 

          2) รพช. F1 (77 แห่ง), F2 (516 แห่ง), F3 (99 แห่ง) 

 เผยแพร่ส่ือวิชาการดา้นการคลอดมาตรฐาน (คู่มือเวชปฏิบติัการคลอดมาตรฐาน และ DVD) สู่สถาน
บริการสุขภาพทัว่ประเทศ 

 จดัอบรมพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะ ของบุคลากรทางการแพทย ์โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการท า
หตัถการทางสูติกรรมฯ ใหก้บั แพทย ์พยาบาลจาก รพช. รุ่น 1-5 

 ลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผล การคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ 2 ภูมิภาค 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :กลุ่มงานพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์การแพทย ์    
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการท าหัตถการทางสูตกิรรม ส าหรับแพทย์และพยาบาล ในเขตบริการ
สุขภาพ  
1. เน่ืองจาก รพช. เป็น รพ. ขนาดเลก็ การประชาสมัพนัธ์ กระจายหนงัสือเชิญ ท าไดย้าก ล่าชา้ ไม่ทัว่ถึง  

 2. การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  การท าหตัถการทางสูติกรรมฯ 10 รุ่น ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของพ้ืนท่ี (มีผูติ้ดต่อขอเพ่ิมช่ือเขา้อบรมอีกจ านวนมาก)  
 3. เน่ืองจากมีผูเ้ขา้อบรมแต่ละรุ่นจ านวนมาก และระยะเวลาการอบรมจ ากดั ท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมได้
ฝึกปฏิบติัแต่ละ station ไม่ครบทุกคน 

 โครงการตดิตามประเมนิผลการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ 
 1. วางแผนการเดินทาง ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีค่อนขา้งยาก เน่ืองจากเป้าหมายคือ รพช. ท่ีเคยเขา้ร่วมอบรม
ในปีงบประมาณ 2558-2559  ในการติดตามประเมินผลการคลอดมาตรฐานแต่ละภูมิภาค  รพช. แต่ละแห่งอยู่
ห่างไกลกนั 
 2. การเดินทางบางภูมิภาค ค่อนขา้งล าบาก 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   : - 
3. เพ่ิมช่องทางการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการจดัอบรมผา่นทางเครือข่ายผูท่ี้เคยผา่นการอบรมในปี 2558 -

2560 เพ่ือให ้รพช. ในพ้ืนท่ีไดรั้บข่าวสารเร็วข้ึน 
4. ลดจ านวนผูเ้ขา้อบรม แต่ละรุ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  การท าหตัถการทางสูติกรรมฯ 



ก.พ.ร. 
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                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

หลกัฐานอ้างองิ :   รายงานผลการด าเนินโครงการดา้นการคลอดมาตรฐานปี งบประมาณ2560 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการท าหัตถการทางสูตกิรรม ส าหรับแพทย์และพยาบาล ในเขตบริการ

สุขภาพ  

 กจิกรรมที่ 1 จดัพิมพค์ู่มือเวชปฏิบติัการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย ์และเผยแพร่ให ้รพช. 
ในเขตบริการสุขภาพทัว่ประเทศ  

           กลุ่มเป้าหมาย  รพช. 768 แห่ง ใน 77 จงัหวดั 
 กจิกรรมที่ 2 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “การท าหตัถการทางสูติกรรม ส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล

ในเขตบริการสุขภาพ” 
 กลุ่มเป้าหมาย  แพทยพ์ยาบาลจาก รพช. ในเขตสุขภาพทัว่ประเทศ 300 คน  
          (30 คน/10 รุ่น/3 วนั)  จดัอบรมเสร็จส้ินแลว้จ านวน 5 รุ่น 

2. โครงการอบรมระยะส้ัน เร่ือง “การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช” 
  กลุ่มเป้าหมาย  แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป รังสีแพทย ์สูตินรีแพทย ์แพทยส์าขาอ่ืนๆ  
           จาก รพ. ทัว่ประเทศ (60 คน/1รุ่น/ 3 วนั)  
                                                 ก าหนดจดัอบรมฯ วนัท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2560 

3. โครงการตดิตามประเมนิผลการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ 
  กลุ่มเป้าหมาย  รพช. จาก 4 ภูมิภาค ในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ ท่ีมีบุคลากรผา่น 
           การอบรมการท าหตัถการทางสูติกรรมจากโรงพยาบาลราชวิถี  
           ในปีงบประมาณ 2558-2559 ลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลการคลอด               
                                                มาตรฐาน แลว้เสร็จจ านวน 2 ภูมิภาค 

4.  โครงการประชุมวชิาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560 (รพ.ราชวถิ)ี 
              กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย ์จากสถานพยาบาลทัว่ประเทศ จ านวน 400 คน 

                                                    ก าหนดจดัประชุมฯ วนัท่ี 19 – 20 มิถุนายน 2560 
 

1.4.1 Performance Agreement: PA อธิบดกีรมการแพทย์ 

(2)  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มอีตัราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr 

ค าอธิบาย : 

eGFR  หมายถึง ค่าประมาณอัตราการกรองของไตท่ีค านวณจาก serumcreatinineท่ีตรวจโดยวิธี 

enzymatic method และค านวณโดยใชส้มการ CKD-EPI  
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

ผู้ป่วย CKD จะเกบ็ขอ้เฉพาะผูป่้วย CKD ระยะท่ี 3-4 เท่านั้นหมายถึง ผูป่้วยท่ีมีรหสัโรคเป็น N183-184, 

(N189 ท่ีมี 60 >eGFR≥15) หรือ ( (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151) ท่ีมี 60 >eGFR ≥ 15 ) 

และมีการตรวจค านวณ eGFR (LABTEST 15)  ≥ 2 ค่า หากมีค่า eGFR 1 ค่าใน 1 ปี จะไม่ประเมิน KPI ขอ้น้ี และ 
สญัชาติไทย (File PERSON: สญัชาติไทยรหสั 099) เท่านั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดบั เกณฑ์การให้คะแนน 

1 

-จดัท าแนวทางการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเส่ือม 
-จดัท าเกณฑค์ลินิกชะลอไตเส่ือมคุณภาพ 
-จดัท าหลกัสูตรอบรมสหวิชาชีพผูป้ฏิบติังานในคลินิกชะลอไตเส่ือมใน รพ.ระดบั F3 
-รวบรวมขอ้มลูการจดัท าต ารับอาหาร 4 ภาค ส าหรับผูป่้วยโรคไต 

2 

-น าแนวทางสู่การปฏิบติัใน 12 เขตสุขภาพ 
-ประเมินคลินิกชะลอไตเส่ือมตามเกณฑคุ์ณภาพ 
-อบรมสหวิชาชีพผูป้ฏิบติังานในคลินิกชะลอไตเส่ือมใน รพ.ระดบั F3 
-อบรมอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นกายภาพบ าบดัส าหรับผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง 
-จดัท าต ารับอาหาร 4 ภาค ส าหรับผูป่้วยโรคไต 

3 

-ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางฯ 
-สรุปผลคลินิกชะลอไตเส่ือมตามเกณฑคุ์ณภาพ 
-ติดตาม/ประเมินผลผูรั้บการอบรม 
-เผยแพร่ต ารับอาหาร 4 ภาคส าหรับผูป่้วยโรคไตใหก้บัเขตสุขภาพ 

4 
-สรุปผลการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเส่ือม 
-ติดตาม/ประเมินผลการน าต ารับอาหารไปใช ้

5 ผูป่้วย CKD ท่ีมีอตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 65 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

      
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   
 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :กลุ่มงานพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์การแพทย ์    
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   : - 

หลกัฐานอ้างองิ :   สรุปผลการด าเนินงาน  

คู่มือ การจดัท าเกณฑก์ารประเมินคุณภาพคลินิกชะลอไตเส่ือมปี 2560 

 

1.4.1 Performance Agreement: PA อธิบดกีรมการแพทย์ 

(3)  จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ 

ค าอธิบาย : 

การปลูกถ่ายไต หมายถึง การปลูกถ่ายไตทั้งท่ีไดรั้บไตบริจาคจากผูท่ี้เสียชีวิต (deceased donor kidney 

transplant) และ ท่ีไดรั้บไตบริจาคจากผูท่ี้มีชีวิต (living donor kidney transplant) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดบั เกณฑ์การให้คะแนน 

1 

- รวบรวมขอ้มูลในการจดัท าคู่มือปฏิบติังานการปลูกถ่ายไต กระทรวงสาธารณสุข 
-รวบรวมขอ้มลูการจดัท าหลกัสูตรเฉพาะทาง 4 เดือนพยาบาลผูป้ระสานการปลกูถ่ายอวยัวะ 
-เผยแพร่คู่มือการดูแล donor และการขอรับบริจาคอวยัวะกระทรวงสาธารณสุข 
-พฒันาเน้ือหาคู่มือปฏิบติังานการปลกูถ่ายไต   กระทรวง สธ. 
-นิเทศรพ.เป้าหมายเดิม (สระบุรีและราชบุรี)  ท่ียงัมีปัญหาในการด าเนินการเพ่ือเรียนรู้ปัญหา  
ใหค้ าแนะน าแกไ้ข 

2 

-จดัท าคู่มือปฏิบติังานการปลกูถ่ายไต กระทรวงสาธารณสุข 
-จดัท าหลกัสูตรเฉพาะทาง 4 เดือนพยาบาลผูป้ระสานการปลกูถ่ายอวยัวะ 
-จดัพิมพแ์ละแจกจ่ายคู่มือปฏิบติังานการปลูกถ่ายไตกระทรวง สธ. 
-นิเทศรพ. เป้าหมายใหม่ (รพ.อุตรดิตถ ์ยะลา ตรัง พุทธโสธร ) เพ่ือท าความเขา้ใจแนวทางการ
จดัตั้งและพฒันา 

3 
-อบรมเครือข่ายบริการรับบริจาคอวยัวะและปลกูถ่ายไตในส่วนภูมิภาค 
-อบรมหลกัสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน พยาบาลผูป้ระสานการปลกูถ่ายอวยัวะ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

4 
-ติดตาม ประเมินผลผูรั้บการอบรม 
-ติดตามประเมินผลผูรั้บการอบรม 

5 จ านวนการปลกูถ่ายไตส าเร็จ > 650 ราย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

      
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

1.4.1 Performance Agreement: PA อธิบดี

กรมการแพทย์ 

(1)  ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีาร

คลอดมาตรฐาน 

 
 

5 

 
 
5 

 
 
5 

 

 
 

0.250 

(2)  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มอีตัราการ

ลดลงของ

eGFR<4ml/min/1.73m2/yr 

5 5 
 

5 0.250 

(3)  จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ 

 

5 5 
 

5 0.250 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : :    - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   : - 

หลกัฐานอ้างองิ :     
1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีารคลอดมาตรฐาน 
        1. หนงัสือรายงานผลการด าเนินงานดา้นการคลอดมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2560 : การคลอดมาตรฐานถกูก าหนด
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                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  
ในค ารับรองการปฏิบติัราชการ Performance Agreement (PA) 
     2.รายงานผลการด าเนินโครงการดา้นการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560 : ศูนยค์วามเป็นเลิศทาง
การแพทยด์า้นการคลอดมาตรฐาน 
     3. คู่มือเวชปฏิบติัการคลอดมาตรฐาน 
2. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอตัราการลดลงของeGFR<4ml/min/1.73m2/yr 

สรุปผลการด าเนินงาน 
3. จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ 

 สรุปผลการด าเนินงาน 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                      (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 1.4.2    ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์กรม 
       1. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาศูนย์รับ-ส่งต่อของกรมการแพทย์ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์                  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล      
ผู้รับผดิชอบ : นส.ประไพพรรณ  ฉายรัตน ์ 
ผช.ผอ.ดา้นการบริการผูป่้วยนอก 
นางศรีรัตน ์ บวรโกศล  (OPD) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นพ.อุดม  ไกรฤทธิชยั 
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ 
 
นางเสาวลกัษณ์  วงศก์าฬสินธ์ุ (ER) 
  
นางเพียงใจ อดิศยัมนตรี (ฝ่ายประกนัสุขภาพ) 

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 2804 โทรศัพท์ :  02-3548108 ต่อ 2804 
ค าอธิบาย : 
 ศูนย์รับ – ส่งต่อของกรมการแพทย์ หมายถึง หน่วยงานท่ีกรมการแพทยก์ าหนดใหท้ าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง
การรับ - ส่งต่อผูป่้วยของกรม (Referral Center) ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ ด าเนินงาน และประสานงานเร่ืองการรับ 
- ส่งต่อผูป่้วยระหว่างโรงพยาบาล / สถาบนัของกรม - โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั - กทม. และระหว่างโรงพยาบาล / 
สถาบนัของกรม - เขตสุขภาพ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการระดบักรม และมีผูรั้บผิดชอบชดัเจน 
2 มีการจดัท าแนวทางการรับ - ส่งต่อผูป่้วยรายโรค 
3 มีการเช่ือมต่อขอ้มลูการรับ - ส่งต่อผูป่้วยภายในโรงพยาบาล สถาบนัของกรม- 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั - กทม. และระหวา่งโรงพยาบาล / สถาบนัของกรม - 
เขตสุขภาพ 

4 บริหารจดัการ / รองรับการรับ – ส่งต่อผูป่้วยไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 
5 บริหารจดัการ / รองรับการรับ – ส่งต่อผูป่้วยไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                      (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

   4   
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าน
นงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความส าเร็จของการพฒันาศูนย์รับ-ส่ง
ต่อของกรมการแพทย์ 

5 78 4.9 0.24 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :     

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   : - 

หลกัฐานอ้างองิ :    
สรุปผลการด าเนินงานของศูนยป์ระสานการรับส่งต่อผูป่้วย โรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 2559 
– มีนาคม 2559 ( 12 เดือน)  

1. ค าสั่ง รพ.ราชวถีิท่ี 158-2560  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพระบบการรับ-ส่งต่อผูป่้วย รพ.
ราชวถีิ 

2. ค าสั่งกรมการแพทยท่ี์ 748-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพระบบการรับ-ส่งต่อผูป่้วย 
กรมการแพทย ์

3. สรุปผลการด าเนินงานของศูนยป์ระสานการรับส่งต่อผูป่้วย โรงพยาบาลราชวถีิปีงบประมาณ 
2560 ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560 (12 เดือน)  

4. Flow กระบวนการนดั EDG & ERCP & Colonoscope ( เฉพาะทางรายโรคส่องกลอ้งศลัยC์BD) 
5. Flow เฉพาะทางรายโรคAAA 
6. flow MERS(Emerging) 
7. flow  FC.ขั้นตอนการประสานขอ Refer 
8. FC. STEMI รพสงฆ(์กรมการแพทย)์ 
9. FC.  ขั้นตอนการประสานขอRefer (จากภูมิภาค) 

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 1.4.3  ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการประเมนิเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของประเทศ 
เร่ือง. โครงการ TA เร่ือง การประเมินความคุม้ค่าและผลกระทบดา้นงบประมาณของยาตา้นไวรัสในการรักษาผู ้
ติดเช้ือเอชไอวีท่ีด้ือยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก 
ผูว้ิจยัหลกัคือ ภญ.พนิดา อยูเ่พช็ร   กลุ่มงานเภสชักรรม 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นายแพทยอ์ุดม  ไกรฤทธิชยั 
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
ผู้รับผดิชอบ : นพ.สุกรม  ชีเจริญ 
 หวัหนา้กลุ่มงานวิจยัและประเมินเทคโนโลยี 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นางสาวชลิดา เขมว
รานนัท ์ 
กลุ่มงานวิจยัและประเมินเทคโนโลยี 
 

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 2804 โทรศัพท์ :  02-3548108 ต่อ 2804 
ค าอธิบาย : 
 การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ หมายถึง การศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่  
ยา เคร่ืองมือแพทย ์หัตถการ มาตรการทางการแพทยต่์างๆ รวมถึงนโยบายสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยการประเมินไดมี้การพิจารณาองค์ประกอบดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ความปลอดภยั (safety) 
สัมฤทธิผล (efficacy) ประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ(efficiency) นยัทางจริยธรรมและกฎหมาย 
(ethical and legal implication) ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยท์ั้งทางบวกและทาง
ลบตามสถานการณ์หน่ึงๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงนโยบายระดบัประเทศประกอบการตดัสินใจผูบ้ริหารและผูก้  าหนด
นโยบาย ในการเลือกใช ้จดัหาเทคโนโลยีทางการแพทย ์และจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมและคุม้ค่าส าหรับ
ประเทศไทย รวมทั้งการตอบค าถามท่ีเก่ียวกบัการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยใ์หม่ๆ 

การด าเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาล/สถาบนัในสังกดักรมการแพทย์
ได้มีการด าเนินการโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีสอดคล้องกับปัญหาทางสาธารณสุข
ระดับประเทศภายใตบ้ริบทของกรมการแพทย ์โดยมีการศึกษาท่ีเป็นระบบหรือมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบได ้และมีการศึกษาท่ีรอบดา้นโดยครอบคลุมมิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประเมนิเทคโนโลยทีางการแพทย์ เพือ่แก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ หมายถึง การน าผลการ การ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยไ์ปจดัท าบทสรุปผูบ้ริหารและขอ้เสนอเชิงนโยบายน าเสนอกรมการแพทยแ์ละ
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงแนวปฏิบติัทางคลินิกหรือการจดัการเทคโนโลยี
ทางการแพทยร์ะดบัประเทศ 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบะ
นน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ก าหนดประเดน็การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละไดรั้บอนุมติั
ด าเนินการ 

2 ด าเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยด์ว้ยวิธีด าเนินการ (methodology) 
ตามหลกัวิชาการเพ่ือใหผ้ลการประเมินน่าเช่ือถือ 

3 วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลู (analysissythsis of evidences) 
4 จดัท ารายงานและบทสรุปผูบ้ริหารเสนอกรมการแพทย ์
5 จดัท าบทสรุปผูบ้ริหารและขอ้เสนอเชิงนโยบายเสนอกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

      
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

1.4.3 ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการ
ประเมนิเทคโนโลยทีางการแพทย์ 

5 5 5 0.25 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    กลุ่มงานวิจยัและประเมินเทคโนโลยี  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ผลการวิจยัไม่เสร็จตามก าหนดตอ้งใชร้ะยะเวลาในการวิจยัขอ้มูล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   : - 

หลกัฐานอ้างองิ :    
1.บนัทึกขอ้ความ ขอแจง้ผลการศึกษา ประเมินความคุม้ค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของยาตา้น

ไวรัสในการรักษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีด้ือยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก 

2. บทสรุปผูบ้ริหาร 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (…√...)  รอบ  12  เดอืน  

3. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข 

4. รายงานวจิยั เร่ือง การประเมินความคุม้ค่าและผลกระทบดา้นงบประมาณของยาตา้นไวรัสในการรักษา

ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีด้ือยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก 

ผูว้จิยัหลกัคือ ภญ.พนิดา อยูเ่พช็ร  นางสาวชลิดา  เขมวรนนัท ์
ดร.นภชา  สิงห์วรีธรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                    (....√...)  รอบ  12  เดอืน  

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 2.1 Digital  DMS 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :             
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
 

ผู้รับผดิชอบ :    นพ.พิชิต  ควรรักษเ์จริญ 
หวัหนา้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :   
นางสาวกชพร น ้าคา้ง  
หวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
 

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 3495 โทรศัพท์ :  02-3548108 ต่อ 2719 
ค าอธิบาย : ดิจิทลัดีเอม็เอส (Digital DMS) หมายถึง กรมการแพทยท่ี์สามารถสร้างสรรค ์และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทลัอยา่งเตม็ศกัยภาพในการพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐาน นวตักรรม ขอ้มลู ทุนมนุษย ์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขบัเคล่ือน
การพฒันางานวิชาการดา้นการแพทยข์องประเทศ 

กรมการแพทยจ์ะมุ่งใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานรัฐ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใหเ้กิดบริการภาครัฐ ขอ้มลู องคค์วามรู้ ทั้งระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ินในรูปแบบดิจิทลั
ท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการและน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยง่ายและสะดวก ประชาชนรู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร และมี
ทกัษะในการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลั ภาครัฐเสมือนเป็นองคก์รเดียว นอกจากน้ี รัฐบาลดิจิทลัในอนาคตจะเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ การบริหาร บา้นเมือง และเสนอความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 

การใชเ้ทคโลยีดิจิทลัท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการได้ในระยะท่ี 1 ของกรมการแพทย ์จะพิจารณา
จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานใน 3 มิติ ดงัน้ี 

1. เวบ็ไซตมี์เน้ือหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

2. เวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจ 

3. เวบ็ไซตมี์การใหบ้ริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                    (....√...)  รอบ  12  เดอืน  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    
ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะ 

1 เวบ็ไซตมี์เน้ือหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
2 เวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจ 
3 เวบ็ไซตมี์การใหบ้ริการ e-Service อยา่งนอ้ย 1 บริการ 

4 เวบ็ไซตมี์การใหบ้ริการ e-Service อยา่งนอ้ย 2 บริการ 
5 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเดน็ต่างๆ พร้อมเอกสารหลกัฐาน และส่งให ้

ส านกัสารสนเทศการแพทยป์ระเมินผล ภายในวันที่ 30 กนัยายน 2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 Digital  DMS 4 5 
 

5 0.20 

 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                    (....√...)  รอบ  12  เดอืน  

หลกัฐานอ้างองิ :    1. เวบ็ไซต ์รพ.ราชวิถี  www.rajavithi.go.th 
2. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัพฒันาเวบ็ไซต ์ โรงพยาบาลราชวิถี 
3.ตวัอยา่งหนา้จอระบบ RJ REFER 
4. ตวัอยา่งหนา้จอระบบออนไลน์ 
5. ตวัอยา่งหนา้จอตู ้KIOSK 
6. หนา้จอความรู้สู่ประชาชน 
7. หนงัสือ ขอพ้ืนท่ีโครงการบริการคลาวดภ์าครัฐ (บริการภาครัฐ G-Cloud) 
8. แบบประเมินผล  ตวัช้ีวดั 2.1 Digital DMS 
9.แผนปฏิบติังานการพฒันาเวป็ไซต ์รพ.ราชวีิถ ศูฯยค์อมฯ 
10. PPT ระบบ thairefer รพ.ราชวิถี 
11. PPT ระบบบริการผูป่้วยอาคารศูนยก์ารแพทยพ์ร้อมอุปกรณ์ 
12.PPT ศึกษาดูงานระบบ Kiosk จาก รพ.รพ.รามาธิบดี และ ศิริราช 
13. PPT ประชุมผูบ้ริหาร รายงานผลการด าเนินการ ศุนยค์อมน 
สรุปรายงานการประชุม  KIOSK  จ านวน 7 คร้ัง 
1. สรุปรายงานประชุม  “การส่งตรวจและอนุมติัสิทธ์ิอตัโนมติัผา่นตู ้KIOSK” วนัจนัทร์ท่ี 5 กนัยายน 2559 เวลา 
14.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 ตึกเจริญพลูวรลษัณ์ 
2. สรุปรายงานการประชุม การใชง้านพิมพใ์บแสดงสิทธิการรักษาผูป่้วยระบบนดัหมาย ผา่นตู ้KIOSK วนัศุกร์ 
ท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 – 16.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวร
ลกัษณ์ 
3. สรุปรายงานประชุม “การส่งตรวจและอนุมติัสิทธ์ิอนัโนมติัผา่นตู ้KIOSK” วนัจนัทร์ท่ี 12 กนัยายน 2559 เวลา 
13.00 – 16.00 น. 
4.  สรุปรายงานการประชุมเร่ือง “สรุปปัญหาการใชง้านตู ้Kiosk”  วนัจนัทร์ท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 09.00 – 
13.30 น.  ณ หอ้งประชุม 1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 
5. สรุปรายงานการประชุมเร่ือง “สรุปปัญหาการใชง้านตู ้Kiosk” วนัจนัทร์ท่ี 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ หอ้งประชุม 1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 
6. สรุปรายงาน ศึกษาดูงานระบบตู ้KIOSK ณ วนัพฤหสับดีท่ี 8 ธนัวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
7. สรุปรายงานการประชุมการส่งตรวจและอนุมติัสิทธ์ิ อตัโนมติัผา่นตู ้KIOSK ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
สรุปรายงานการประชุม   online 
 1.รายงานการประชุมเร่ือง “ระบบนดัออนไลน์”  
วนัจนัทร์ท่ี 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น.  ณ หอ้งประชุม 1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวร

http://www.rajavithi.go.th/
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                    (....√...)  รอบ  12  เดอืน  
ลกัษณ์  
2. รายงานการประชุมเร่ือง “ระบบนดัออนไลน์” วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ณ หอ้งประชุม 1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์  
สรุปรายงานการประชุม    refer 
1. สรุปรายงานการประชุม THAI REFERวนัจนัทร์ท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙เวลา 12.00 – ๑๖.๐๐ 
น.ณ หอ้งประชุมศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 
2. รายงานประชุม “เพื่อเตรียมความพร้อมใชง้านระบบ Thai Refer” วนัจนัทร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 
13.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 
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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตวัช้ีวัด) (........)  รอบ  6  เดอืน 
 (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 2.2 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าคู่มอืการให้บริการประชาชน 
 คู่มอืการให้บริการเป็นการต่อยอด “ ข้อตกระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 

ช่ือเร่ือง : 
            1. การเขา้ถึงระบบบริการและคุณภาพการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัผูรั้บผิดชอบ นางกชชุกร 
หวา่งนุ่ม หน่วยใหย้าเคมีบ าบดั  นางอรชร กนัจีนะ  หอผูป่้วยพิเศษรวมนรีเวช  และนางสาวอรณี กนกจิราพร 
หอ้งตรวจนรีเวช  
           2. กระบวนการดูแลผูมี้ทวารเทียม  ผูรั้บผิอชอบ  นางสาวบุญช่ือ อ่ิมมาก นางระพีพรรณ  
มาศธนพนัธ์  และนางสาวสุพรรณณี จ าปีพนัธ์ ออสโตคลินิก  
           3. คดักรองเบาหวานข้ึนจอตาโดยใช ้fundus camera  ผูรั้บผิดชอบ  นางศรีรัตน ์บวร 
โกศล งานการพยาบาลผูป่้วยนอก และนางสมพร เหล่ียมเยน็ใจ หอ้งตรวจจกัษุ 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :   
รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์                  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล      
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 

ผู้รับผดิชอบ : ดร.นุชระพี  สุทธิกลุ 
งานวิชาการพยาบาล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึกข้อมูล  : 
  
 

โทรศัพท์ :  02-254-8108- ต่อ  3495,2995  2619  3216 โทรศัพท์ :  02-3548108 ต่อ 3495, 3496 
ค าอธิบาย :  

 ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย  พ.ศ. 2556 – 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของภาครัฐใหส้ามารถตอบสนองต่อสังคมและความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
มากและรวดเร็ว ไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการใหบ้ริการประชาชน  (Service 
Excellence)” โดยใหห้น่วยงานภาครัฐในฐานะผูใ้หบ้ริการหลกัแก่ประชาชนตอ้งมีการปรับตวัและพฒันา
กระบวนการทางานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะคุณภาพการบริการทั้งเร่ืองรูปแบบและการเขา้ถึง
บริการ ระยะเวลาในการใหบ้ริการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ คุณภาพของบริการท่ีส่งมอบ ความโปร่งใสในการ
ใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการขอรับบริการท่ีมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ และการส่ง
มอบบริการท่ีเป็นท่ียอมรับไดม้าตรฐาน  ในรูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement : SLA)”  

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารท่ีบนัทึกขอ้ตกลง
ระหว่างผูใ้หบ้ริการ และผูรั้บบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน โดยทั้ง 2 ฝ่ายตอ้งร่วมกนัก าหนดขอบเขตของ

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงคุณภำพ 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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การใหบ้ริการ ระดบัการใหบ้ริการ (Level of Service) ขั้นต ่าท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับได ้ ซ่ึงขอ้ตกลงระดบัการใหบ้ริการ
เปรียบเสมือนพนัธะสัญญาถึงระดบัคุณภาพของบริการและความโปร่งใสท่ีผูใ้ห้บริการมีให้แก่ผูรั้บบริการ ดงันั้น 
องค์ประกอบของขอ้ตกลงจะประกอบดว้ย ขอบเขตการให้บริการ ขอ้ก าหนดการให้บริการ ระดบัการให้บริการ 
ขั้นตอนการใหบ้ริการ และการรับเร่ืองราวร้องเรียน 

 คู่มือการใหบ้ริการเป็นการต่อยอดจาก “ข้อตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงานในสงักดักรมการแพทย ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กรณีที่ 1 หน่วยงานบริการ 

ระดบั
คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 จดัส่งขอ้มูลกระบวนงานท่ีจดัท าคู่มือการใหบ้ริการ ตามแนวทางตามขอ้ตกลง
ระดบัการใหบ้ริการ (SLA) โดยใชแ้บบฟอร์ม A-E และจดัท าแผนปรับปรุง/พฒันา
กระบวนงานบริการ 

2 จดัท าคู่มือการใหบ้ริการ(ตามแบบฟอร์มท่ี ก.พ.ร.กรมการแทย ์ก าหนด) 
3 จดัท าคู่มือการใหบ้ริการประชาชน จ านวน 2 เร่ือง  และเผยแพร่คู่มือกา

ใหบ้ริการึึึ้นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
4 จดัท าคู่มือการใหบ้ริการประชาชน จ านวน 3 เร่ือง และเผยแพร่คู่มือการใหบ้ริการ

ข้ึนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
5 มีผลส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ท่ีมีต่อคู่มือการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

รดบั
คะแนน 

1 2 3 4 5 

ผลส ารวจ 5 70 75 80 85 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน: 

ตวัช้ีวดั / ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตวัช้ีวดั 

น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วง

น า้หนัก 

2.2 ระดบัความส าเร็จของการจัดท าคู่มอืการ 5 5 5 0.250 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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ให้บริการประชาชน 
 คู่มอืการให้บริการเป็นการต่อยอด “ ข้อตก
ระดบัการให้บริการ (Service Level 
Agreement: SLA) 
ช่ือเร่ือง : 
1. การเขา้ถึงระบบบริการและคุณภาพการ
ดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั
ผูรั้บผิดชอบ นางกชชุกร หวา่งนุ่ม หน่วยให้
ยาเคมีบ าบดั  นางอรชร กนัจีนะ  หอผูป่้วย
พิเศษรวมนรีเวช  และนางสาวอรณี กนกจิรา
พร หอ้งตรวจนรีเวช  
   2. กระบวนการดูแลผูมี้ทวารเทียม ผูรั้บผิอช
อบ  นางสาวบุญช่ือ อ่ิมมาก นางระพีพรรณ  
มาศธนพนัธ์  และนางสาวสุพรรณณี จ าปี
พนัธ์ ออสโตคลินิก  
   3. คดักรองเบาหวานข้ึนจอตาโดยใช ้
fundus camera  ผูรั้บผิดชอบ  นางศรีรัตน ์
บวรโกศล งานการพยาบาลผูป่้วยนอก และ
นางสมพร เหล่ียมเยน็ใจ หอ้งตรวจจกัษุ  

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   มีการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้จ านวน 2 เรือง 
 1. การเขา้ถึงระบบบริการและคุณภาพการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัผูรั้บผิดชอบ และ
กระบวนการดูแลผูมี้ทวารเทียม 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ----วิเคราะห์ขอ้มลูล่าชา้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ในปีงบประมาณ 2561 พิจาณาเลือกเพ่ือจดัส่งผลงาน คือระบบ
รับ-ส่งผูป่้วย ศูนยส่์งต่อกรมการแพทย ์ 
หลกัฐานอ้างองิ : เอกสารประกอบ  

แบบรายงาน From A-E  
คู่มือการใหบ้ริการประชาชน 
ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
            1. การเขา้ถึงระบบบริการและคุณภาพการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัผูรั้บผดิชอบ นาง
กชชุกร หวา่งนุ่ม หน่วยใหย้าเคมีบ าบดั  นางอรชร กนัจีนะ  หอผูป่้วยพิเศษรวมนรีเวช  และนางสาวอรณี 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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กนกจิราพร หอ้งตรวจนรีเวช  
ผลส ารวจความพึงพอใจประสิทธิภาพการใหบ้ริการ การเขา้ถึงระบบบริการและคุณภาพการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ี
ไดรั้บยาเคมีบ าบดั  87.78 .% 
           2. กระบวนการดูแลผูมี้ทวารเทียม ผูรั้บผอิชอบ  นางสาวบุญช่ือ อ่ิมมาก นางระพีพรรณ  
มาศธนพนัธ์  และนางสาวสุพรรณณี จ าปีพนัธ์ ออสโตคลินิก  
ผลส ารวจความพึงพอใจประสิทธิภาพการใหบ้ริการของออสโตมี คลินิก  99.24% 
           3. คดักรองเบาหวานข้ึนจอตาโดยใช ้fundus camera  ผูรั้บผดิชอบ  นางศรีรัตน์ บวร 
โกศล งานการพยาบาลผูป่้วยนอก และนางสมพร เหล่ียมเยน็ใจ หอ้งตรวจจกัษุ 
ผลส ารวจความพึงพอใจประสิทธิภาพการใหบ้ริการคดักรองเบาหวานข้ึนจนตา    93.87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตวัช้ีวัด) 
(.........)  รอบ  6  เดอืน 

(...√....)  รอบ 12 เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 2.3 ระดบัความส าเร็จของการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤตมิชิอบและ 
                 การคุ้มครองจริยธรรม 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :   
รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์                  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล      
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 

ผู้รับผดิชอบ :   หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก  :   
นางสุพตัรา เกรียงไชยกิจกลุ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โทรศัพท์ :  02-3548108-13 ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-13 ต่อ3235, 3222 

ค าอธิบาย :พิจารณาจากระดับขั้นของความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมของกรมการแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  โดยที่ : 

ระดบัคะนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบติัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้ร้อยละ 60 

2 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบติัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้ร้อยละ 70 

3 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบติัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้ร้อยละ 80 

4 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบติัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้ร้อยละ 90 

5 การด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบติัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมการแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไดค้รบถว้นร้อยละ 100 และสรุปผล การด าเนินการ
ตามมาตรการ/แผนปฏิบติัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งระบุปัจจยัสนบัสนุน ปัญหา อุปสรรค   ในการด าเนินงานให้
ชดัเจน และน าส่งส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตวัช้ีวัด) 
(.........)  รอบ  6  เดอืน 

(...√....)  รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

2.3ระดบัความส าเร็จของการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤตมิชิอบและ  
การคุ้มครองจริยธรรม 

2 5 5 0.10 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. มีการประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาและจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 3 ปี ดา้นการป้องกนัปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2558-2560) 
2. มอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 
3. มีการติดตามใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวต้ามแผนฯ 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
1. มีการประกาศนโยบายและมาตรฐานคุณธรรม-จริยธรรม โรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงจริยธรรมขา้ราชการพล

เรือน ใหเ้จา้หนา้ท่ีในองคก์รไดรั้บทราบเพ่ือใหต้ระหนกัและประพฤติตนใหเ้ป็นตามหลกัคุณธรรม-จริยธรรม 
เพ่ือใหเ้กิดความละอายต่อการกระท าผิด-การทุจริต 

2.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลราชวิถี 
3. มีการประชุมคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพิจารณาแนวทางและมอบหมายผูมี้หนา้ท่ีด าเนินการ 
4. มีการจดัตั้งศูนยรั์บฟังความคิดเห็น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ขาดอตัราก าลงัสนบัสนุนการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี 

หลกัฐานอ้างองิ :  
1. ค าสัง่โรงพยาบาลราชวิถี ท่ี 337/2557 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

โรงพยาบาลราชวิถี 

2. แบบรายงานแผนปฏิบติัราชการ 3 ปี ดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2558-

2560) โรงพยาบาลราชวิถี  รอบ 12 เดือน  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามค าสัง่โรงพยาบาลราชวิถี ท่ี  
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)     (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                   (....√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั :  2.4  ระดบัความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 

ผู้รับผดิชอบ :    
หวัหนา้ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์  
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก  :   
ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
นายปฐมพงษ ์แสนวนันา  ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์  

โทรศัพท์ :  02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 3215, 3220 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ระดบั
คะแนน 

การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน  

ระดบั
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ด าเนินการตามพระราชบญัญติัขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ดงัน้ี 
• จดัสถานท่ี/ จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน ส าหรับใหบ้ริการขอ้มลู

ข่าวสาร ตามมาตรา 9 เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจสอบขอ้มลูข่าวสารได้
โดยสะดวก  

• มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบประจ าศูนยข์อ้มลูข่าวสารหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ 

• มีป้ายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยข์อ้มลูข่าวสารท่ีส่วนราชการจดัไว้
ส าหรับการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร ท่ีเขา้ใจไดง่้ายและมองเห็นไดช้ดัเจน 

 จดัระบบขอ้มลูข่าวสารตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดงัน้ี  
• มีขอ้มลูข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 
• จดัท าดชันีขอ้มลูข่าวสารไวใ้หบ้ริการ ณ ศูนยข์อ้มลูข่าวสารอยา่งชดัเจนและ

สามารถสืบคน้ไดส้ะดวก รวดเร็ว  
3 บริหารจดัการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารอยา่งเป็นระบบโดยด าเนินการ ดงัน้ี 

• มอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัรองหวัหนา้ส่วนราชการรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารฯเป็นการเฉพาะ 

• ผูบ้ริหารของส่วนราชการใหค้วามส าคญัและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)     (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                   (....√....)  รอบ  12  เดอืน 

 

กฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการอยา่งเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพ่ือซกัซอ้ม
ความเขา้ใจ  ในการปฏิบติัตามกฎหมาย เป็นตน้ 

• จดัเกบ็สถิติและสรุปผลการมาใชบ้ริการ ณ ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของส่วนราชการ   
รายงานใหผู้บ้ริหารของส่วนราชการทราบอยา่งสม ่าเสมอ (รายเดือนหรือราย
ไตรมาส)  

• มีการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว โดยมีเร่ืองท่ีสามารถ
ตอบสนอง หรือใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารไดค้รบถว้นร้อยละ 100 

 เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารบุคลากรในส่วนราชการ
และประชาชนทราบ ดงัน้ี 

• จดัอบรม ใหค้วามรู้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมายขอ้มลูข่าวสารและการปฏิบติัหนา้ท่ีในการใหบ้ริการขอ้มลู
ข่าวสารตามบทบญัญติัของกฎหมายใหแ้ก่บุคลากรในส่วนราชการอยา่งทัว่ถึง
และสม ่าเสมอ 

• ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่เก่ียวกบัผลการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของ
ราชการโดยเฉพาะการจดัตั้งศูนยข์อ้มลูตามมาตรา 9 ใหป้ระชาชนรับทราบผา่น
ช่องทางต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 5 ช่องทางโดย 1 ใน 5 ช่องทาง จะตอ้งเป็นการเผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ์ ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

• รับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
ช่องทางต่าง ๆ และมีการน าความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการ
บริหารจดัการดา้นการเปิดเผยหรือใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร  

5 • เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการ ลงนามแลว้บนเวบ็ไซตข์องส่วนราชการจดัท าสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง
เป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องส่วนราชการทุกเดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)     (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                   (....√....)  รอบ  12  เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น า้หนัก 

2.3 ระดบัความส าเร็จในการเปิดเผยขอ้มลู
ข่าวสารของราชการ 

2 5 5 0.10 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการ หอ้งสมุดรพ.ราชวิถี ชั้น 4 ตึกสิรินธร 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร ตามค าสัง่โรงพยาบาลราชวิถี ท่ี 393 / 2550  สัง่ ณ วนัท่ี 15  
มิถุนายน พ.ศ. 2550 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    สามารถเขา้ดูขอ้มลูตามตวัช้ีวดั ไดท่ี้ www.rajavithi.go.th 

หลกัฐานอ้างองิ : 
คะแนนระดบัที่ 1                                                                                                                                                    

1. ขอ้มลู จดัสถานท่ี / จดัตั้งศูนยข์อ้มลูข่าวสารของหน่วยงาน ส าหรับใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารตามมาตรา 9  

เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยสะดวก ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของทางราชการ 

โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งอยูท่ี่ ชั้น 4 ตึกสิรินธร (หอ้งสมุด)  2. ภาพหนา้เวบ็ สถานท่ีตั้งของศูนยข์อ้มลูข่าวสารทาง

ราชการ โรงพยาบาลราชวิถี ทาง Website  www.rajavithi.go.th 

3. บนัทึกขอ้ความ ผูรั้บผิดชอบศูนย ์รายช่ือมีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบประจ าศูนยข์อ้มลูข่าวสารของทางราชการ 

โรงพยาบาลราชวิถี 

4. ป้ายบอกสถานท่ีตั้งของศูนยข์อ้มลูข่าวสารของทางราชการ โรงพยาบาลราชวิถี 

คะแนนระดบัที่ 2 : ขอ้มลูดชันีขอ้มลูข่าวสาร  โรงพยาบาลราชวิถี 
คะแนนระดบัที่ 3 : รายงานจ านวนผูม้าใชบ้ริการศูนยข์อ้มลูข่าวสาร  ขอ้มลู 57-60 
คะแนนระดบัที่ 4 : การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของทางราชการโรงพยาบาลราชวิถีทาง 
Facebook Fanpage โรงพยาบาลราชวิถี 
www.facebook.com/pr.rajavithi 
คะแนนระดบัที่ 5 : การเผยแพร่ขอ้มลูประกวดราคา ทาง Website โรงพยาบาลราชวิถี www.rajavithi.go.th 

http://www.rajavithi.go.th/
http://www.rajavithi.go.th/
http://www.facebook.com/pr.rajavithi
http://www.rajavithi/
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวัด)  (......)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                                (...√..)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั :  3.1 ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
กรณีที่ 1 หน่วยงานไดรั้บเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วดัผล 3 ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั น า้หนัก 
3.1.1  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 0.5 
3.1.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1 
3.1.3  ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณท่ีกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี 0.5  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :   นางสาวอุทยัวรรณ สิงหะอุดม 
หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นางดารณี  ตนัวโรภาส 
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 3042 
 

กรณีที่ 1  หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนวดัผล 2 ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั น า้หนัก 
3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 0.5 
3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  1 
3.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณท่ีกนัไวเ้บิกเหล่ือมป 0.5 

  

ตารางแสดงสัดส่วนน า้หนัก (ร้อยละ 1) 

กรณีที ่
งบประมาณประ  ้ าปี 

รวม 
รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม กนัไว้เบิกเหลือ่มปี 

กรณีที่1 0.5 1 0.5 2  

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวัด)  (......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                (...√..)  รอบ  12  เดอืน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2560 2558 2559 

ตวัช้ีวดั 3.1 ร้อยละของ
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

      

3.1.1ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

77 52.52 76% 100 -46.61 30.89 

3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภารวม 

100 100 99.92% 100 -0.08 0.08 

3.1.3 ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารงบประมาณท่ีกนัไว้
เบิกเหล่ือมปี 

N/A N/A N/A 0% 0 0 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวัด)  (......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                (...√..)  รอบ  12  เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  - 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.1 ร้อยละของความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงนิงบประมาณ 

    

3.1.1ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

0.5 100% 5 0.025 

3.1.2 ร้อยละความส าเร็จขอการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

1 100% 5 0.050 

3.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริหารง
ประมาณท่ีกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี 

0.5 0% 5 0.025 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  ฝ่ายการเงินและบญัชี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  เบิกจ่ายงบประมาณ โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินการในระดบั
โรงพยาบาลท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีก าหนด ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ 
หลกัฐานอ้างองิ :   
รายงานงบประมาณ ปี 2560 (งบลงทุน 100 %)  
รายงานงบประมาณ ปี 2560 (งบรายจ่ายภาพรวม 100 %) 
รายงานงบประมาณ ปี 2560 (งบงบประมาณท่ีกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี  0 %) 
หนงัสือบนัทึกขอ้ความ ขออนุมติักนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี (สรุปรายละเอียดการเบิกจ่าย) 
ลงทุน00 %)ไตรมาส1 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

              

   62   

 
 
                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)      (........)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                                         (....√..)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :    
นางสาวอุทยัวรรณ สิงหะอุดม 
หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :   
นางดารณี  ตนัวโรภาส 
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 3042 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใชอ้ตัราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน เป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
หน่วยงาน ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใชข้อ้มูลการเบิกจ่าย
ดงักล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
หน่วยงานเทียบกบัวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีหน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลงัโอน
เปล่ียนแปลงแลว้มาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจดัหาทรัพยสิ์นประเภททุน ทั้งท่ีมีตวัตนและ
ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแ้ก่บุคคล องคก์ร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรั้บไม่
ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผูรั้บน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหสัลกัษณะงานต าแหน่งท่ี 5 แสดงถึงลกัษณะเศรษฐกิจท่ีส านกังบประมาณก าหนดให ้

เหตุผล : 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจ่้าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในเร่ืองการเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณ ประกอบดว้ย 
  1. ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 96 และรายจ่าย
ลงทุนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 87 
  2. ให้เร่งรัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนา โดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)      (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                         (....√..)  รอบ  12  เดอืน 

งบประมาณโดยเบิกจ่ายไดใ้นไตรมาสท่ี 1 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
  3. ใหเ้ร่งรัดการก่อหน้ีผกูพนัและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
   3.1 รายการรายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ลา้นบาท ให้ก่อหน้ีผูกพนัและ
เบิกจ่ายงบประมาณใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 
   3.2 รายการรายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินต่อรายการตั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไป จะตอ้งก่อหน้ี
ผกูพนัใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ยกเวน้รายการท่ีมีวงเงินต่อรายการเกิน 1000 ลา้นบาท ใหก่้อหน้ีผกูพนัใหแ้ลว้
เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 
สูตรการค านาณ 

 
ตารางสูตรการค านวณ :          เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่ตน้ปีจนถึงส้ินไตรมาส x 

100 
                                             วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีหน่วยงานไดรั้บตั้งแต่ตน้ปีจนถึงส้ินไตรมาส 

                                                  
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ตวั้ี้้ว เกณฑ์การให้คะนน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

32 34 36 38 40 

ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ณ ส้ิไตรมาสท่ี 4 

79 81 83 85 87 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

0.5 100% 5 0.025 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามไตรมาส 2 ปี 2560  รายจ่ายลงทุน   100   %   
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)      (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                         (....√..)  รอบ  12  เดอืน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    ฝ่ายการเงินและบญัชี งานงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินไดต้ามเป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : -ควรจดัท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการในระดบัโรงพยาบาลท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีก าหนด ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจ าปี ของกรมการแพทย ์ โดยเฉพาะรายจ่ายท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินการนาน ยุง่ยาก เช่น งบบริหาร งบ
โครงการ งบอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน เป็นตน้ 

 หลกัฐานอ้างอิง :รายงานงบประมาณ ปี 2560 (งบลงทุน  100 %)  
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (...........)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                                    (...√.....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :   นางสาวอุทยัวรรณ สิงหะอุดม 
หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
นางสุนิสา สหสัรจินดา หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและ
บ ารุงรักษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นางดารณี  ตนัวโรภาส 
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 3042 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย : 1. การพิจารณาผลส าเร็จดา้นการบริหารงบประมาณประจ าปี จะใชอ้ตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของหน่วยงาน จากระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 
  2. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของหน่วยงานเทียบกบัวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีหน่วยงานไดรั้บ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กนัยายน 2560 หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน ายอดงบประมาณหลงัโอนเปล่ียนแปลงแลว้
มาเป็นฐานในการค านวณ 

เหตุผล : 
  ดว้ยกรมบญัชีกลางไดจ้ดัให้มีการมอบรางวลัองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้น
การเงินการคลงัข้ึน ซ่ึงรางวลัดงักล่าวมีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัในภาพรวมของส่วน
ราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บัส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการภายใน (ดา้นการเงิน การคลงั) ใหไ้ดรั้บ
การยกย่อง เป็นท่ียอมรับ เพราะการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสริมให้ส่วน
ราชการสามารถปฏิบติังานในภารกิจหลกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส่้วนราชการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัอย่างถูกตอ้งโปร่งใส และ
เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน โดยประเมินในภาพรวมของส่วนราชการใน 5 มิติ คือ มิติดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 
มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี มิติดา้นการตรวจสอบภายใน และมิติดา้นความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงเป็นการ
ประเมินตามขั้นตอนการบริหารดา้นการเงินการคลงั กล่าวคือ เร่ิมตน้จากด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เม่ือจดัซ้ือจดัจา้ง
ส าเร็จแลว้ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณการลงบญัชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนงานท่ีด าเนินการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทั้ งน้ี หากมีการ

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (...........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                    (...√.....)  รอบ  12  เดอืน 

ผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดข้ึนกจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนการละเมิดทางแพ่งซ่ึงเป็นมิติดา้นสุดทา้ย 

  ดงันั้น กองคลงัในฐานะผูรั้บผิดชอบด้านการบริหารการเงินการคลงั ในด้านมิติการจดัซ้ือจดัจา้ง  
มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี จึงไดก้ าหนดเป็นตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสังกดั
กรมการแพทย ์ทั้งน้ีเพ่ือส่งผลใหก้รมการแพทยไ์ดรั้บการคดัเลือกเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
ดา้นการเงินการคลงั ตลอดจนสร้างความโปร่งใส และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
 

 
ตารางสูตรการค านวณ :         เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่ตน้ปีจนถึงส้ินไตรมาส x 

100 
                                                   วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีหน่วยงานไดรั้บตั้งแต่ตน้ปีจนถึงส้ินไตรมาส 

      
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ตวัชีวดั เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

44 46 48 50 52 

ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 

8 90 92 94 96 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

1 100 % 5 0.05 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    ฝ่ายการเงินและบญัชี  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    ควรจดัท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินการในระดบั
โรงพยาบาลท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีก าหนด ตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจ าปี ของกรมการ



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (...........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                    (...√.....)  รอบ  12  เดอืน 

แพทย ์ โดยเฉพาะงบรายจ่ายท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินการนาน ยุง่ยาก เช่น งบบริหาร งบโครงการ งบอุดหนุน งบลงทุน 
งบรายจ่ายอ่ืน เป็นตน้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    -  

 หลกัฐานอ้างอิง :  รายงานงบประมาณ ปี 2560   ไตรมาส4 (เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    100  % ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (........)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                                 (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณที่กนัไว้เบิกเหลีอ่มปี 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :   นางสาวอุทยัวรรณ สิงหะอุดม 
หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
นางสุนิสา สหสัรจินดา หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและ
บ ารุงรักษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นางดารณี  ตนัวโรภาส 
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 3042 
ขอ้มลูผลการด าเนินงาน :   
ค าอธิบาย : การพิจารณาผลส าเร็จดา้นการบริหารเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี จะใชอ้ตัราเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีคงเหลือ
เทียบกบัวงเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีทั้งส้ิน โดยจะใชข้อ้มลูจากระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 
เหตุผล : 
  ดว้ยกรมบญัชีกลางไดจ้ดัใหมี้การมอบรางวลัองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้น
การเงินการคลงัข้ึน ซ่ึงรางวลัดงักล่าวมีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัในภาพรวมของ
ส่วนราชการใหมี้ประสิทธิภาพ โดยยกยอ่งเชิดชูส่วนราชการท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บัส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการภายใน (ดา้นการเงิน การคลงั) ให้
ไดรั้บการยกยอ่ง เป็นท่ียอมรับ เพราะการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสริมให้
ส่วนราชการสามารถปฏิบติังานในภารกิจหลกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                          เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส่้วนราชการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส และ
เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน โดยประเมินในภาพรวมของส่วนราชการใน 5 มิติ คือ มิติดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 
มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี มิติดา้นการตรวจสอบภายใน และ มิติดา้นความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงเป็นการ
ประเมินตามขั้นตอนการบริหารดา้นการเงินการคลงั กล่าวคือ เร่ิมตน้จากด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เม่ือจดัซ้ือจดัจา้ง
ส าเร็จแลว้กจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การลงบญัชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนงาน ท่ีด าเนินการเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทั้งน้ี หากมีการ
ผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดข้ึนกจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนการละเมิดทางแพ่งซ่ึงเป็นมิติดา้นสุดทา้ย 
                           ดงันั้น กองคลงัในฐานะผูรั้บผิดชอบดา้นการบริหารการเงินการคลงั ในดา้นมิติการจดัซ้ือจดัจา้ง 
มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี จึงไดก้ าหนดเป็นตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดั
กรมการแพทย ์ทั้งน้ีเพ่ือส่งผลใหก้รมการแพทยไ์ดรั้บการคดัเลือกเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                 (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

ดา้นการเงินการคลงั ตลอดจนสร้างความโปร่งใส และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
 
ตารางสูตรการค านวณ :                                      เงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีคงเหลือ x 100 
                                                                                   วงเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีทั้งส้ิน 
หมายเหตุ: 
 เงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีคงเหลือ = เงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปีทั้งส้ิน – ผลการเบิกจ่ายเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ตวัชีวดั เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดบั 
1 

ระดบั 
2 

ระดบั 
3 

ระดบั 
4 

ระดบั 
5 

3.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร
งบประมาณที่กนัไว้เบิกเหลีอ่มปี 

10 9 8 7 6 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 

3.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร
งบประมาณที่กนัไว้เบิกเหลีอ่มปี 

0.5 0% 5 0.025 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    - 

 หลกัฐานอ้างอิง :  รายงานงบประมาณ ปี 2560 (งบงบประมาณท่ีกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี  0 %) 
หนงัสือบนัทึกขอ้ความ ขออนุมติักนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี (สรุปรายละเอียดการเบิกจ่าย) 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)   (.....)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                               (....√...)  รอบ  12  เดอืน 
ช่ือตวัช้ีวดัท่ี  3.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรมประชุมสมัมนา 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นพ.อุดม ไกรฤทธิชยั 
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ 
นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :   นพ.สุกรม ชีเจริญ 
หวัหนา้กลุ่มงานสนบัสนุนวิชาการ 
นพ.ทรงพล พุทธศิริ  
หวัหนา้งานถ่ายทอดฯ 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :   นางสาวจิรานี  ศรีปราง 
กลุ่มงานสนบัสนุนวิชาการ 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 2803 และ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 2804 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย : 
:  การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม ประชุมและสมัมนาพิจารณาตามความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยงานเทียบกบัวงเงินงบประมาณ
โครงการฝึกอบรม ประชุมและสมัมนาท่ีหน่วยงานไดรั้บ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560  เป็น
ตวัช้ีวดัความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน  
เหตุผล :   ตามมติของคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้บประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ในเร่ืองการจดัท าแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ จะตอ้งด าเนินการ 
ในส่วนของรายจ่ายประจ าให้ความส าคญักบัการจดัท าแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ โดยใน
ส่วนของการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะตอ้งเร่งรัดใหเ้ร่ิมด าเนินงานและเร่ิมเบิกจ่าย
งบประมาณภายในไตรมาสท่ี 1 ส าหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ใหจ้ดัแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายไดใ้นไตรมาสท่ี 1 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

 
 
ตารางสูตรการค านวณ :   เงินงบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาในประเทศท่ีหน่วยงานเบิกจ่าย 
                                                ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560  x 100 
                                  วงเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาในประเทศท่ีหน่วยงานไดรั้บ      
 
* วงเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาท่ีหน่วยงานไดรั้บ คิดจากฐานเงินท่ีไดรั้บหกั เงิน
เหลือจ่ายหลงัจากหน่วยงานท าหนงัสือแจง้โครงการเสร็จส้ินและส่งคืนเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด              

 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 



ก.พ.ร. 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)   (.....)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                               (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพิม่ขึน้ 
(ร้อยละ) 

2558 2559 2559 2558 2559 

3.3 ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

N/A 98% 100 0 2.04 

***วงเงนิงบประมาณโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาที่หน่วยงานได้รับ คิดจากฐานเงินที่ได้รับ  หัก    เงินเหลือ
จ่ายหลงัจากหน่วยงานท าหนังสือแจ้งโครงการเสร็จส้ิน  และส่งคืนเงนิภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
2 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
3 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
4 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 
5 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  68 
ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 52 
2 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 56 
3 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
4 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 64 
5 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 68 

ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  86 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
2 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 74 
3 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 78 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตัวช้ีวดั)   (.....)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                               (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

4 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 82 
5 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 86 

ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  98 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
2 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 92 
3 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 94 
4 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 96 
5 ผลการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 98 

หมายเหตุ :  ไตรมาสท่ี 1 ก าหนดการเบิกจ่ายไดร้ะดบัคะแนน 5 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50                                    
                     ไตรมาสท่ี 2 ก าหนดการเบิกจ่ายไดร้ะดบัคะแนน 5 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 68   
   ไตรมาสท่ี 3 ก าหนดการเบิกจ่ายไดร้ะดบัคะแนน 5 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 86   
   ไตรมาสท่ี 4 ก าหนดการเบิกจ่ายไดร้ะดบัคะแนน 5 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 98   
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบ
โครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 

2 100% 5 0.10 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    - 

 หลกัฐานอ้างอิง :   รายงานงบประมาณ ปี 2560  หมวดโครงการ หน่วยงาน รพ.ราชวถีิประจ าปีงบประมาณ 60  
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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)      (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                              (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 3.4 ระดบัความส าเร็จของการก่อหนีผู้กพนัรายจ่ายลงทุน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 

ผู้รับผดิชอบ :  
นางสุนิสา  สหสัรจินดา 
หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
 นางสาวอุทยัวรรณ  สิงหะอุดม 
หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก  :  
ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 2995 โทรศัพท์ :   02-3548164-5 ต่อ 2986/ 3024-3033 
ค าอธิบาย : :หน่วยงานสามารถก่อหน้ีผกูพนัรายจ่ายลงทุน (ครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง) ท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

โดยที ่: การใหค้ะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผา่นเกณฑร์ะดบัความส าเร็จของการก่อหน้ีผกูพนั      
          รายจ่ายลงทุน  

กลุ่ม เร่ืองที่ประเมนิ 

1 รายการครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง งบลงทุน ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท ด าเนินการจดัซ้ือ   จดั

จา้งท าสญัญาก่อหน้ีผกูพนัไดแ้ลว้เสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณไดภ้ายในไตรมาสท่ี 1  

2 รายการครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง งบลงทุน ท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไป แต่ไม่เกิน 1,000 

ลา้นบาท  ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท าสญัญาก่อหน้ีผกูพนัไดแ้ลว้เสร็จภายใน   ไตรมาสท่ี 1 และ

เบิกจ่ายตามงวดงาน 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่ผลส ำเร็จ/ไม่ส ำเร็จ 

 



ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)      (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                              (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 3.4 ระดบัความส าเร็จของการก่อหนีผู้กพนัรายจ่ายลงทุน 

3 รายการครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง งบลงทุน ท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลา้นบาท และรายจ่ายลงทุน

ผกูพนัรายใหม่ ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท าสัญญาก่อหน้ีผกูพนัไดแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในไตรมาสท่ี 

2 และเบิกจ่ายตามงวดงาน 

   
หมายเหตุ : หน่วยงานท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรงบลงทุนตามพระราชบญัญติัเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ใหน้ าน ้ าหนกัตวัช้ีวดัดงักล่าวไปรวมกบัตวัช้ีวดัท่ี 3.9 ระดบัความส าเร็จของ การลงบญัชีสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS ใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 
  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.4 ระดบัความส าเร็จของการก่อหนีผู้กพนั
รายจ่ายลงทุน  

1 ส าเร็จ 5 0.05 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  เร่งรัดหน่วยงานใหรี้บด าเนินการจดัท าเง่ือนไขรายละเอียดและ
บนัทึกหลกัการ 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานและฝ่ายแผนฯ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  กรณีเง่ือนไขรายละเอียดไม่ครอบคลุมหรือมีการลอ็ค spec. 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  หน่วยงานท่ีขอรับการสนบัสนุนควรเร่งรัดการจดัท าบนัทึกและ
รายละเอียดโดยเร็ว 
หลกัฐานอ้างองิ :   
1. บนัทึกขอ้ความขอส่งรายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
2. แบบรายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือ/จา้ง ปีงบประมาณ 2560  

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (........)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                                 (....√..)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.5  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :   นางสุนิสา  สหสัรจินดา 
หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นางสาวพชัรธร กิจบ ารุง 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 2986 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ค าอธิบาย แสดงประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจัดซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานในระบบการจดัซ้ือ    จดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เหตุผล : 
  ดว้ยกรมบญัชีกลางไดจ้ดัใหมี้การมอบรางวลัองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้น
การเงินการคลงัข้ึน ซ่ึงรางวลัดงักล่าวมีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัในภาพรวมของ
ส่วนราชการใหมี้ประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสใน
การปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บัส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการภายใน (ดา้นการเงิน การคลงั) 
ใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง เป็นท่ียอมรับ เพราะการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสริม
ใหส่้วนราชการสามารถปฏิบติังานในภารกิจหลกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัอย่างถูกตอ้งโปร่งใส 
และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน โดยประเมินในภาพรวมของส่วนราชการใน 5 มิติ คือ  มิติดา้นการจดัซ้ือ
จดัจา้ง มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี มิติดา้นการตรวจสอบภายใน และมิติดา้นความรับผิดทางละเมิด ซ่ึง
เป็นการประเมินตามขั้นตอนการบริหารดา้นการเงินการคลงั กล่าวคือ เร่ิมตน้จากด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เม่ือ
จดัซ้ือจดัจา้งส าเร็จแลว้ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณการลงบญัชี และมีการตรวจทานโดยหน่วย
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ากระบวนงานท่ีด าเนินการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทั้งน้ี หากมีการผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดข้ึนกจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนการละเมิดทางแพ่งซ่ึงเป็นมิติดา้นสุดทา้ย 
  ดงันั้น กองคลงัในฐานะผูรั้บผิดชอบดา้นการบริหารการเงินการคลงั ในดา้นมิติการจดัซ้ือจดั
จา้ง มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี จึงไดก้ าหนดเป็นตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานใน
สังกดักรมการแพทย ์ทั้งน้ีเพ่ือส่งผลให้กรมการแพทยไ์ดรั้บการคดัเลือกเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการ
บริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั ตลอดจนสร้างความโปร่งใส และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 

วธีิการประเมนิผล : 
  พิจารณาจากการปฏิบติังานดา้นการจัดซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานในระบบ e-GP ซ่ึงจะตอ้ง      

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 



ก.พ.ร. 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                 (....√..)  รอบ  12  เดอืน 

ไม่มีการยกเลิกโครงการหรือยกเลิกประกาศเชิญชวน เน่ืองจากด าเนินการผิดพลาดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ตารางสูตรการค านวณ :         จ านวนโครงการท่ีด าเนินการถกูตอ้งทั้งหมดในระบบ  x 100 

                                                                            จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมด 
ค าอธิบาย: 

 จ านวนโครงการท่ีด าเนินการถูกตอ้งทั้งหมดในระบบ e-GP หมายถึง จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-GP ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง หมายถึง จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดั เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

3.5 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ปฏิบัตงิานในระบบ  
e-GP ได้อย่างถูกต้อง 

80 85 90 95 100 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.5 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ปฏิบัตงิาน
ในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง 

0.25 100 5 0.013 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   ตอ้งด าเนินการใหถ้กูตอ้งตามระเบียบ 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :     เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐฯ ขดัขอ้งบ่อย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    ส่งเจา้หนา้ท่ีไปเรียนรู้ระเบียบใหม่ ๆ 

 หลกัฐานอ้างอิง :  .สถิติงานจดัซ้ือ จดัจา้ง ปี 2560  

 



ก.พ.ร. 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวดั : 3.6  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ไม่มีการปรับแก้/ยกเลกิร่างเอกสารประกวดราคา 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :   นางสุนิสา  สหสัรจินดา 
หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นางสาวพชัธร กิจบ ารุง 
ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 2986 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย : 
 แสดงประสิทธิภาพของการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding) ของหน่วยงานซ่ึงไม่มีการปรับแก/้
ยกเลิกร่างเอกสารประกวดราคาและสามารถด าเนินการโครงการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เหตุผล : 
 ดว้ยกรมบญัชีกลางไดจ้ดัใหมี้การมอบรางวลัองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการ
คลงัข้ึน ซ่ึงรางวลัดงักล่าวมีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัในภาพรวมของส่วนราชการให้
มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
รวมทั้งเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บัส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการภายใน (ดา้นการเงิน การคลงั) ใหไ้ดรั้บการยกย่อง 
เป็นท่ียอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลงัเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งเสริมให้ส่วนราชการ
สามารถปฏิบติังานในภารกิจหลกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัอย่างถูกตอ้งโปร่งใส และเป็นท่ี
เช่ือถือศรัทธาของประชาชน โดยประเมินในภาพรวมของส่วนราชการใน 5 มิติ คือ มิติดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง มิติ
ดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี มิติดา้นการตรวจสอบภายใน และมิติดา้นความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงเป็นการ
ประเมินตามขั้นตอนการบริหารดา้นการเงินการคลงั กล่าวคือ เร่ิมตน้จากด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เม่ือจดัซ้ือจดัจา้ง
ส าเร็จแลว้ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การลงบญัชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนงานท่ีด าเนินการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทั้ งน้ี หากมีการ
ผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดข้ึนกจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนการละเมิดทางแพ่งซ่ึงเป็นมิติดา้นสุดทา้ย 
 ดังนั้ น กองคลังในฐานะผูรั้บผิดชอบด้านการบริหารการเงินการคลัง ในด้านมิติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี จึงไดก้ าหนดเป็นตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสังกดั
กรมการแพทย ์ทั้งน้ีเพ่ือส่งผลใหก้รมการแพทยไ์ดรั้บการคดัเลือกเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

ดา้นการเงินการคลงั ตลอดจนสร้างความโปร่งใส และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
วธีิการประเมนิผล : 
  พิจารณาจากผลส าเร็จของการปฏิบติังานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาดว้ยวิธีทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) และวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)    ของหน่วยงาน 
ท่ีสามารถด าเนินการร่างเอกสารประกวดราคาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน โดยไม่มีการปรับแก ้  หรือยกเลิกร่างเอกสาร
ประกวดราคา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
ตารางสูตรการค านวณ :         จ านวนโครงการท่ีไม่มีการปรับแก/้ยกเลิกร่างเอกสารประกวดราคา  x 100 

                                                        จ านวนโครงการท่ีมีการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาทั้งหมด 

ค าอธิบาย : 

 จ านวนโครงการท่ีไม่มีการปรับแก/้ยกเลิกร่างเอกสารประกวดราคา หมายถึง จ านวนโครงการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ท่ีไม่มีการปรับแก/้ยกเลิกร่างเอกสาร
ประกวดราคาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 จ านวนโครงการท่ีมีการประกาศร่างเอกสาร หมายถึง จ านวนโครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธี
ประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ท่ีมีการประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดั เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดบั 
1 

ระดบั 
2 

ระดบั 
3 

ระดบั 
4 

ระดบั 
5 

3.6   ร้อยละของจ านวนโครงการที่ไม่มกีารปรับแก้/ยกเลกิร่างเอกสาร
ประกวดราคา 

80 85 90 95 100 

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.6 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ไม่มกีาร
ปรับแก้/ยกเลกิร่างเอกสารประกวดราคา 

0.25 94.45 3.89 0.01 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   ปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   หน่วยงานใหค้วามร่วมมือ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    เง่ือนไขรายละเอียดท่ียงัไม่เป็นกลาง ท าใหต้อ้งมีการปรับปรุงใหม่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    ใหห้น่วยงานจดัท ารายละเอียดใหค้รอบคลุมและเป็นกลาง 

 หลกัฐานอ้างอิง :  1.รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเวบ็ไซดข์องส่วนราชการ รพ.ราชวิถี(หน่วยงาน/
กรมบญัชีกลาง) ประจ าเดือน ตุลาคม 2559, พฤศจิกายน 2559 , ธนัวาคม 2559 ,มกราคม 60- มีนาคม 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                                (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวดั : 3.7  ร้อยละของจ านวนสัญญาทีส่ามารถด าเนินงานตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :   นางสุนิสา  สหสัรจินดา 
หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นางสาวพชัธร กิจบ ารุง 
ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 2986 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย : 
 แสดงประสิทธิภาพของการท่ีหน่วยงานสามารถด าเนินงานตามสัญญาของโครงการท่ีมีการจัดซ้ือ 
จดัจา้งในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ โดยไม่มีการขยายระยะเวลาในสัญญาหรือยกเลิกสัญญาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
เหตุผล : 
 ดว้ยกรมบญัชีกลางไดจ้ดัใหมี้การมอบรางวลัองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงิน
การคลงัข้ึน ซ่ึงรางวลัดงักล่าวมีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัในภาพรวมของส่วน
ราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการภายใน (ดา้นการเงินการคลงั) ให้
ไดรั้บการยกยอ่ง เป็นท่ียอมรับ เพราะการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสริมให้
ส่วนราชการสามารถปฏิบติังานในภารกิจหลกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส่้วนราชการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัอย่างถูกตอ้งโปร่งใส และเป็นท่ี
เช่ือถือศรัทธาของประชาชน โดยประเมินในภาพรวมของส่วนราชการใน 5 มิติ คือ  มิติดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง มิติ
ดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี มิติดา้นการตรวจสอบภายใน และมิติดา้นความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงเป็นการ
ประเมินตามขั้นตอนการบริหารดา้นการเงินการคลงั กล่าวคือ เร่ิมตน้จากด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เม่ือจดัซ้ือจดัจา้ง
ส าเร็จแลว้กจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณการลงบญัชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนงานท่ีด าเนินการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทั้งน้ี หากมีการ
ผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดข้ึนกจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนการละเมิดทางแพ่งซ่ึงเป็นมิติดา้นสุดทา้ย 
 ดังนั้น กองคลังในฐานะผูรั้บผิดชอบด้านการบริหารการเงินการคลงั ในด้านมิติการจัดซ้ือจัดจ้าง  
มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี จึงไดก้ าหนดเป็นตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสังกดั
กรมการแพทย ์ทั้งน้ีเพ่ือส่งผลให้กรมการแพทยไ์ดรั้บการคดัเลือกเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหาร

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

จดัการดา้นการเงินการคลงั ตลอดจนสร้างความโปร่งใส และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 

วธีิการประเมนิผล : 
 พิจารณาจากการด าเนินงานของสัญญาท่ีไม่มีการขยายระยะเวลาในสัญญาหรือยกเลิกสัญญา 
ในการจดัซ้ือจดัจา้ง  
หมายเหตุ : 
 ขอ้มลูการยกเลิกสญัญา เฉพาะการยกเลิกเน่ืองจากหน่วยงานด าเนินการผิดพลาดเท่านั้น  
สูตรการค านวณ : 
 

 
ตารางสูตรการค านวณ :         จ านวนสญัญาท่ีไม่มีการขยายระยะเวลาในสญัญาหรือยกเลิกสัญญา  x 100 

                                                                        จ านวนสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมด 
ค าอธิบาย: 

 จ านวนสัญญาท่ีไม่มีการขยายระยะเวลาในสัญญาและยกเลิกสัญญา หมายถึง จ านวนสัญญา
จัดซ้ือจัดจ้างท่ีไม่มีการขยายระยะเวลาในสัญญาและยกเลิกสัญญา ในระบบ e-GP ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 จ านวนสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างทั้ งหมด หมายถึง จ านวนสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดั เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดบั 
1 

ระดบั 
2 

ระดบั 
3 

ระดบั 
4 

ระดบั 
5 

3.7 ร้อยละของจ านวนสัญญาทีส่ามารถด าเนินงานตามสัญญา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                (....√...)  รอบ  12  เดอืน 

 

3.7 ร้อยละของจ านวนสัญญาทีส่ามารถ
ด าเนินงานตามสัญญาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

0.25 98.31 4.66 0.012 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   ด าเนินการจดัท าสญัญาใหเ้ป็นไปตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   บริษทัฯ ผูค้า้ภาครัฐใหค้วามร่วมมือในการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญา 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  บางบริษทัฯ เป็นผูค้า้ภาครัฐรายใหม่ ตอ้งใชเ้วลาด าเนินการชา้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  กรมบญัชีกลางควรมีการส่ือสารใหบ้ริษทัฯ หา้ง ร้าน ไดรั้บรู้
กฎระเบียบท่ีตอ้งถือปฏิบติัเก่ียวกบัการท าสญัญา    
 หลกัฐานอ้างอิง :  เอกสารประกอบรายการครุภณัฑใ์นระบบ egp  งปม. 2560 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (..........)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                            (..√.....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวดัที ่3.8 ร้อยละของจ านวนสัญญาทีค่ณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจรับพสัดุ/งานแล้วเสร็จ 
                 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :   นางสุนิสา  สหสัรจินดา 
หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก :  นางสาวพชัธร กิจบ ารุง 
ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37  ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 2986 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย : 

 แสด งป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า รป ฏิ บั ติ ง า นด้ า น ก า ร จั ด ซ้ื อ จัด จ้ า ง ข อ งห น่ ว ย ง า น ใน ร ะบบก า ร จั ด ซ้ื อ 
จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) โดยพิจารณาจากการท่ีคณะกรรมการตรวจรับสามารถตรวจรับพสัดุ/งาน แลว้เสร็จภายใน 
5 วนัท าการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 1305/ว 5855 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2544 

เหตุผล : 
 ดว้ยกรมบญัชีกลางไดจ้ดัใหมี้การมอบรางวลัองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลังข้ึน 
ซ่ึงรางวลัดงักล่าวมีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัในภาพรวมของส่วนราชการใหมี้ประสิทธิภาพ 
โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นขวญัก าลงัใจ
ให้กบัส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการภายใน (ดา้นการเงิน การคลงั) ให้ไดรั้บการยกย่อง เป็นท่ียอมรับ เพราะการ
บริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสริมใหส่้วนราชการสามารถปฏิบติังานในภารกิจหลกัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัอย่างถูกตอ้งโปร่งใส และเป็นท่ีเช่ือถือ
ศรัทธาของประชาชน โดยประเมินในภาพรวมของส่วนราชการใน 5 มิติ คือ  มิติดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง มิติดา้นการเบิกจ่าย 
มิติดา้นการบญัชี มิติดา้นการตรวจสอบภายใน และ มิติดา้นความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงเป็นการประเมินตามขั้นตอนการ
บริหารดา้นการเงินการคลงั กล่าวคือ เร่ิมตน้จากด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เม่ือจดัซ้ือจดัจา้งส าเร็จแลว้ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณการลงบัญชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนงานท่ีด าเนินการเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และทั้งน้ี หากมีการผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดข้ึนก็จะเขา้สู่ขั้นตอน
การละเมิดทางแพ่งซ่ึงเป็นมิติดา้นสุดทา้ย 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงปริมำณ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (..........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (..√.....)  รอบ  12  เดอืน 

 ดั ง นั้ น  ก อ งคลัง ในฐ านะผู ้ รั บ ผิ ด ช อบด้ า นก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ นก า ร คลัง  ใ นด้ า น มิ ติ ก า ร จัด ซ้ื อ 
จดัจา้ง มิติดา้นการเบิกจ่าย มิติดา้นการบญัชี จึงไดก้ าหนดเป็นตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสังกดั
กรมการแพทย ์ทั้งน้ีเพ่ือส่งผลให้กรมการแพทยไ์ดรั้บการคดัเลือกเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้น
การเงินการคลงั ตลอดจนสร้างความโปร่งใส และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 

วธีิการประเมนิผล : 
  พิจารณาจากร้อยละของจ านวนสญัญาท่ีคณะกรรมการสามารถตรวจรับพสัดุ/งานแลว้เสร็จภายใน 5 วนัท า
การ โดยประเมินจากโครงการท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-bidding ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
ตารางสูตรการค านวณ : 
                         จ านวนสญัญาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/งาน ตรวจรับแลว้เสร็จภายใน5วนัท าการ  x 100 
                                           จ ำนวนสัญญำที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด 
ค าอธิบาย : 

 จ านวนสัญญาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/งาน ตรวจรับแลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการ หมายถึง จ านวน
สัญญาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/งาน สามารถตรวจรับสินคา้หรืองาน ภายใน 5 วนัท าการ โดยเร่ิม
นับตั้ งแต่วนัท่ีประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานจนถึงวนัท่ีคณะกรรมการส้ินสุด การ
พิจารณาผลการตรวจรับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 จ านวนสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมด หมายถึง จ านวนสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-GP    ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดั เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดั
บ 1 

ระดั
บ 2 

ระดั
บ 3 

ระดั
บ 4 

ระดั
บ 5 

3.8 ร้อยละของจ านวนสัญญาทีค่ณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจ
รับพสัดุ/งานแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

80 85 90 95 100 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (..........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (..√.....)  รอบ  12  เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.8 ร้อยละของจ านวนสัญญาที่
คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจรับ
พสัดุ/งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.25 100 5 0.013 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   ตอ้งด าเนินการตามก าหนดเวลาท่ีระเบียบก าหนด 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    คณะกรรมการติดราชการหรือภารกิจไม่ไดรั้บทราบแต่ตน้วา่ไดรั้บการแต่งตั้งจากหวัหนา้
หน่วยของตน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    อยากใหห้วัหนา้หน่วยงานแจง้คณะกรรมการก่อนการแต่งตั้ง 

 หลกัฐานอ้างอิง :   
1. ครุภณัฑใ์นระบบ egp  งปม. 2560 
2. เวบ็เขา้รายงาน GFMIS (รายงานแสดงขอ้มูลบญัชีผิดดุลระดบัหน่วยงานเบิกจ่าย รพ.ราชวิถี กรมการแพทย)์ 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)      (..........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 3.9 ระดบัความส าเร็จของการลงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการกลุ่มภารกิจดา้นอ านวยการ 

ผู้รับผดิชอบ : 
หวัหนา้ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
 หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก  :  
นางสาวพชัธร  กิจบ ารุง/ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 
นายอษัฎางค ์ชวนะเกาศลัย ์
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548164-5 ต่อ  2986และ3033 
ค าอธิบาย : 
 เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบบญัชีสินทรัพยข์องหน่วยงาน เปรียบเทียบระหว่างทะเบียนคุมสินทรัพยข์อง
หน่วยงาน กบัรายงานในระบบสินทรัพยข์องกรมบญัชีกลาง (GFMIS) ให้ถูกตอ้งครบถว้นตรงความเป็นจริง การให้
คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผ่านเกณฑร์ะดบัความส าเร็จของการลงบญัชีสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ให้
ถกูตอ้งและครบถว้น 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

โดยที ่: การใหค้ะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผา่นเกณฑร์ะดบัความส าเร็จของการลงบญัชีสินทรัพยใ์นระบบ 
GFMIS ใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 

ขั้นตอน เร่ืองที่ประเมนิ 

1 ตรวจสอบหมวดของครุภณัฑก่์อนการจดัซ้ือ เพ่ือการลงทะเบียนครุภณัฑแ์ละลงสร้างขอ้มูลสินทรัพย ์ใน
ระบบ GFMIS ไดถ้กูตอ้ง มิฉะนั้นจะมีผลต่อการคิดค่าเส่ือมราคา 

2 ตรวจสอบราคาครุภณัฑต์ามเอกสารการจดัซ้ือใหถู้กตอ้ง โดยมลูค่าการลงทะเบียนครุภณัฑ ์ตอ้งเป็น
เฉพาะราคาของครุภณัฑแ์ละรวมภาษีแลว้เท่านั้น เพ่ือใหต้รงกบัขอ้มลูสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ซ่ึงใน
ระบบฯ จะเป็นราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้เสมอ 

3 การออกหมายเลขครุภณัฑ ์ถา้ซ้ือมาเป็นชุดประกอบกนัตอ้งออกหมายเลขเดียว แต่มีครุภณัฑย์่อย
ประกอบ ซ่ึงจะตอ้งตรงกนัทั้งทะเบียนครุภณัฑ ์และการสร้างขอ้มลูสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS 

4 การออกหมายเลขครุภณัฑใ์นทะเบียนนั้น ครุภณัฑห์น่ึงช้ินตอ้งมีหน่ึงหมายเลข ซ่ึงเวลาไปสร้างขอ้มลู 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่ผลส ำเร็จ/ไม่ส ำเร็จ 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)      (..........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

หลกัสินทรัพยก์เ็ช่นกนั แต่บางคร้ังพบวา่ซ้ือในคราวเดียวหลายช้ิน แต่ในระบบ GFMIS สร้างขอ้มลู
สินทรัพยเ์พียงหมายเลขเดียว ท าใหไ้ม่ตรงกบัทะเบียนครุภณัฑท่ี์คุมไว ้

5 การบนัทึกช่ือครุภณัฑ ์ตอ้งตรงตามท่ีไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัซ้ือ โดยหา้มยอ่หรือลงเฉพาะช่ือภาษาใด
ภาษาหน่ึง เพราะจะท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบคู่กนัระหวา่งทะเบียนครุภณัฑก์บัขอ้มูลสินทรัพยใ์น
ระบบ GFMIS ได ้

6 เม่ือมีการสร้างหมายเลขสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS แลว้ ตอ้งรีบด าเนินการตั้งเบิกโดยเร็ว เพ่ือไม่กระทบ
ต่อการลา้งพกัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS เพราะจะท าใหม้ลูค่าสินทรัพยใ์นบญัชีไม่ตรงตามความเป็น
จริง 

7 เม่ือมีหมายเลขสินทรัพยท่ี์ไดจ้ากระบบ GFMIS แลว้ตอ้งน าไปลงคู่กบัหมายเลขครุภณัฑใ์นทะเบียนคุม
เสมอเพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบคู่กนั 

8 เม่ือการจ าหน่ายครุภณัฑไ์ดรั้บอนุมติัใหจ้ าหน่ายแลว้ ตอ้งบนัทึกตดัจ าหน่ายครุภณัฑอ์อกจากทะเบียนคุม
และตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ดว้ย มิฉะนั้นสินทรัพยใ์นทะเบียนครุภณัฑแ์ละในระบบ 
GFMIS  จะมีมลูค่า   ไม่ตรงกนั 

9 ตรวจสอบบญัชีพกัครุภณัฑใ์นระบบ GFMIS ทุกเดือน โดยด าเนินการลา้งพกับญัชีใหเ้ป็นสินทรัพยใ์น
ระบบ GFMIS เพ่ือใหสิ้นทรัพยใ์นทางบญัชีของฝ่ายพสัดุและฝ่ายบญัชีตรงกนั  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.9 ระดับความส าเร็จของการลงบัญชีสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

1 ส าเร็จ 5 0.05 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบก าหนด 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)      (..........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  ฝ่ายการเงินและบญัชีและฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : ระบบท่ีใชง้านยงัไม่พร้อม  เจา้หนา้ท่ียงัมีการลงขอ้มูลผิดพลาด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  ฝ่ายการเงินและบญัชีและฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษาพฒันาระบบ
เช่ือมโยงขอ้มลู 
หลกัฐานอ้างองิ :   

1. ทะเบียนคุมสินทรัพย ์
2. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กนัยายน  2560 รอขอ้มลูครบถว้นไตรมาส 4   

ฝ่ายการเงินฯ และ ฝ่ายพสัดุฯ เป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล    
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)   (..........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                  (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.10 ระดบัความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติระดบัหน่วยงาน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :  นางสาวอุทยัวรรณ  สิงหะอุดม 
หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก  :  นายอษัฎางค ์ชวนะเกาศลัย ์
 ฝ่ายการเงินและบญัชี         

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 3033 

 ค าอธิบาย :  ความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีหน่วยงานสามารถ
จดัท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณตน้ทุนมาใชใ้นการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
โดยที่ : 
 
ระดบั
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
แนวทางการประเมนิผล 

(ประเมนิผลจากเอกสารและหลกัฐานต่างๆ) 
คะแนน 

1 หน่วยงานมีการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของการระบุ
ค่าใชจ่้ายเขา้สู่กิจกรรมยอ่ย
ในระบบ  GFMIS ส าหรับ
ขอ้มลูค่าใชจ่้ายของ
ปีงบประมาณ 2559 

พิจารณาจากเอกสารท่ีแสดงถึงการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของการระบุค่าใชจ่้ายเขา้สู่กิจกรรมยอ่ยใน
ระบบ GFMIS ส าหรับขอ้มลูค่าใชจ่้ายปี 2559 ดงัน้ี 
1. หนงัสือแสดงการตรวจสอบค่าใชจ่้ายจากผูมี้
อ  านาจ  
2. รายงานตน้ทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน   

ปีงบประมาณ 2559  โดยแยกประเภทตามแหล่ง
ของเงิน (ตาราง 1)   

หมายเหตุ : ส่งเอกสารรายการที่ 1-2 ให้กบักองคลงั 
ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559  
 

 
 
 

0.25 
0.75 

 
 
 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)   (..........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                  (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
แนวทางการประเมนิผล 

(ประเมนิผลจากเอกสารและหลกัฐานต่างๆ) 
คะแนน 

2 จดัท าบญัชีตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ 2559 และ
เปรียบเทียบผลการ
ค านวณตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2558 และ
ปีงบประมาณ 2559 วา่มี
การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงอยา่งไร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 
จดัท ารายงานการ
เปรียบเทียบ สรุปผลการ
วิเคราะห์ตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตไดแ้ลว้
เสร็จ 

พิจารณาจากเอกสารท่ีแสดงถึงการรายงานผลการ
ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 2559 ดงัน้ี 
1. หนงัสือน าส่งรายงานผลการค านวณตน้ทุนต่อ

หน่วยผลผลิตโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้
อ  านาจ 

2. รายงานผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ผลผลิต กิจกรรมยอ่ยและผลผลิตยอ่ยของปี 
2559 ตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
(ตาราง 1-6) 

3. รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล
การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 
(ตารางท่ี 7-12) 

หมายเหตุ : ส่งเอกสารรายการที่ 1-3 ให้กบักองคลงั 
ภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 

 
 
0.25 

 
0.25 

 
 

0.50 
 
 

3 
 

จดัท าแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 
พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ 2560 ให้
ชดัเจนสามารถวดัผลได ้
(เชิงปริมาณ) และแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ดงักล่าวไดรั้บความ
เห็นชอบจากหวัหนา้
หน่วยงาน  

พิจารณาจากเอกสารท่ีแสดงถึงการด าเนินงานตาม
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2560 ไม่ต ่ากวา่ 4 เร่ือง คือ 
- กรณีลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เช่น ค่า
สาธารณูปโภค ค่าวสัดุส านกังาน เป็นตน้ โดย
สามารถลดค่าใชจ่้ายลงไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 5 จาก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในปีงบประมาณก่อน จ านวน 
2 เร่ือง 
- กรณีปรับปรุงกิจกรรมตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึง
ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนั้น ในรูปของ
ตน้ทุนหรือปริมาณงาน จ านวน 2 เร่ือง 
เอกสารท่ีน าส่งมี ดงัน้ี 
1. หนงัสือน าส่งแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูมี้อ  านาจ 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพจ านวน 4 เร่ือง ตาม

รูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 

0.75 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)   (..........)  รอบ  6  เดอืน 
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ระดบั
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
แนวทางการประเมนิผล 

(ประเมนิผลจากเอกสารและหลกัฐานต่างๆ) 
คะแนน 

4 ด าเนินการตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ไดต้าม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
พร้อมทั้งจดัท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
และผลส าเร็จตามแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2560 และไดรั้บความ
เห็นชอบจากหวัหนา้
หน่วยงาน  
 

พิจารณาจากเอกสารท่ีแสดงถึงการรายงานสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 ดงัน้ี 
1. หนงัสือน าส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูมี้อ  านาจ 

2. แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ: ส่งเอกสารรายการที่ 1-2 ให้กบักองคลงั 

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

 
 
 

0.25 
 
 

0.75 
 

5 ด าเนินการสอบทานการ
ใชป้ระโยชนข์อ้มลูตน้ทุน
ของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 

พิจารณาจากเอกสารท่ีแสดงถึงการด าเนินการสอบ
ทานการใชป้ระโยชนข์อ้มลูตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต
โดยคณะท างานฯ หรือผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
1. หนงัสือน าส่งรายงานการสอบทานการใช้

ประโยชนข์อ้มลูตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2. แบบสอบทานการใชป้ระโยชนข์อ้มลูตน้ทุนต่อ

หน่วยผลผลิต 
หมายเหตุ: ส่งเอกสารรายการที่ 1-2 ให้กบักองคลงั  

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

 
 
 

0.25 
 

0.75 
 

รวม 5.00 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)   (..........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                  (...√....)  รอบ  12  เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.10 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิตระดบัหน่วยงาน 

1 5 5 0.05 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  การใหค้ะแนนจะพิจารณาจากระดบัความส าเร็จของการ
จดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :      ฝ่ายการเงินและบญัชี                                 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      การรวบรวมขอ้มลูขั้นตน้การจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต จากระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล มีหลายฐานขอ้มูล ท าใหก้ารเช่ือมฐานขอ้มูล มีความยุง่ยากและเกิดผลต่าง รวมทั้ง
สดัส่วนการท างานท่ีตอ้งทบทวนใหม่   
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :     - 

หลกัฐานอ้างองิ :     
1. หนงัสือ ขอส่งรายงานผลการเพ่ิมประสิทธิภาพตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงปม.2560                         

2. แบบประเมินของผูบ้ริหาร ขอ้มลูตน้ทุนผลผลิต 2560                                                                         

3. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพด าเนินงาน ปี งปม.2560                                                                                    

4.รายงานแผน-ผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นค่าใชจ่้าย งปม. 2560                                   

5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน ้าประปา)                                                                                                          

6. ค่าน ้าประปา รพ.ราชวิถี ปีงบ.59-60                                                                                                     

7.รายงานแผน-ผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นกิจกรรม ปี 2560                                         

8. FC. กิจกรรม รับศึกษาดูงาน                                                                                                                 

9. วางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการปรับปรุงกิจกรรม ปีงปม. 2560 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 

                                                                                                                                 (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.11  ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัตงิานด้านบัญชี 
ระดบัหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม ประสงคส์มัฤทธ์ิ  
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 
 

ผู้รับผดิชอบ :  นางสาวอุทยัวรรณ  สิงหะอุดม 
หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก  : 
 นายอษัฎางค ์ชวนะเกาศลัย ์
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

โทรศัพท์ : 02-3548108-37 ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548164-5 ต่อ  3024-3033 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย :  
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีของหน่วยงาน ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งผลใหข้อ้มูลทางบญัชีของหน่วยงานมีความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และเป็นตวัผลกัดนัให้มีการเร่ง
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลทางบญัชีของตนเองต่อเน่ืองจากการประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 25๕๙ จึงได้
ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชี ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ ซ่ึงประกอบดว้ย 
  การใหค้ะแนนพิจารณาตามความสามารถในการผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานดา้น
บญัชีระดบัหน่วยงาน ตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดของหน่วยงาน 

  

สูตรการค านวณ 

 
X x 100 

Y 
 

ก ำหนดให้  
 X = คะแนนรวมของหน่วยงานท่ีได ้
 Y = คะแนนเตม็ของการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นเชิงคุณภำพ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                 (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% 

 
 
 
ตวัอยา่งการประเมิน  
หน่วยงานไดผ้ลการประเมินในคร่ึงปีแรกทั้งส้ิน จ านวน 550 คะแนน 
คะแนนเตม็ของผลการประเมินคร่ึงปีแรก 620 คะแนน  
ผลการค านวณ คือ 

550 x 100 
620 

โดยหน่วยงานไดผ้ลคะแนน คือ 88.71% โดยเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ หน่วยงานได ้ระดบั 4 
โดยที่ : การพิจารณาระดบัความส าเร็จตามขั้นตอนในระดบัจ านวนเร่ืองของขอ้มลูทางบญัชีท่ีหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการไดต้ามหลกัเกณฑป์ระเมินผลท่ีก าหนด จ านวน ๓ เร่ือง โดยหน่วยงานประเมิน     เร่ืองท่ี 1 – 2 และ 
3.1, 3.6 เร่ืองท่ี 3.2 – 3.5 กรมฯ เป็นผูป้ระเมินใหค้ะแนน 
 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ 

1 ความถูกต้องมกีารแสดงยอดคงเหลอืและรายการเคลือ่นไหวของบัญชีตามที่ก าหนด 
2 ความโปร่งใส มกีารเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
3 ความรับผดิชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงของข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
เกณฑ์การประเมนิ :  ตามเอกสารค านิยาม 
 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

 ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิผลการปฏิบัตงิานด้านบัญชี 
ระดบัหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

1 5 5 0.05 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)   (.........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                 (...√...)  รอบ  12  เดอืน 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : -  

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    ฝ่ายการเงินและบญัชี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -     

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   -  

 หลกัฐานอ้างอิง : งาแบบการประเมินผลตนเองตามเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงินของ
ส่วนราชการ ระดบัหน่วยเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)   (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                  (..√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.12 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของหน่วยงาน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
    เบอร์ติดต่อ : 023548108 -3495 
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ   
   เบอร์ติดต่อ :    02-351-8108 ต่อ 3216 
รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล  
  เบอร์ติดต่อ :    02-351-8108 ต่อ 2614-2619 
รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์    
  เบอร์ติดต่อ :    02-351-8108 ต่อ 3260 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/บันทึก  :   
นายแพทยส์ถิตย ์นิรมิตมหาปัญญา  
ประธานคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน    
  เบอร์ติดต่อ : 023548108 -3720 
 นางสาวธวลัรัตน ์ ทั้งสวา่งวงศ ์  คณะท างานดา้นการ
จดัการพลงังาน   เบอร์ติดต่อ : 023548108 -3720 
 หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป             
  เบอร์ติดต่อ : 023548108 -3215 
 นายอ านาจ  กล ่าเพชร(ไฟฟ้า)        
 เบอร์ติดต่อ : 023548108 -2803 
นางสาวเนาวรัตน ์ โชคพิบูลยรั์ตน(์น ้ามนั)    
   เบอร์ติดต่อ : 023548108 -2803 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                เบอร์ติดต่อ : 
023548108 -3235 

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 3033 
ค าอธิบาย:    

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของหน่วยงาน หมายถึง การท่ี
หน่วยงานสามารถจดัการใชไ้ฟฟ้าและน ้ามนัเช้ือเพลิงภายในหน่วยงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน ้ามนัเช้ือเพลิงลดลงไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 10   
เหตุผล : 
 พลังงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  แต่ประเทศไทยมิไดมี้แหล่งพลงังานเชิงพาณิชยภ์ายในประเทศมากพอกบัความตอ้งการ ท าให้
ตอ้งพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบนัมูลค่ากว่า 5 แสนลา้นบาท แนวทางส าคญัท่ีจะช่วยลด
อตัราการเพ่ิมความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ คือการส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยดัในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2555 ไดมี้มติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใชพ้ลงังานลงใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 10% เพ่ือเป็นตวัอย่างใหก้บัภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการ
ช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเขา้น ้ามนัจากต่างประเทศ 
 พจิารณาจากร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของพลงังาน 2 ชนิด คือ 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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 1.  ดา้นไฟฟ้า   
 2.  ดา้นน ้ามนัเช้ือเพลิง 

เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การให้คะแนน :  
  คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลงังานของหน่วยงานคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงาน
ทั้งหมดท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎกระทรวง และส่วนราชการท่ีตั้ งข้ึนเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงานเป็นระดบั
ขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 5 ระดบั พิจารณาจากความกา้วหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน ด้าน
ไฟฟ้า 

ด้าน
น า้มัน 

รวม 

2.5000 
คะแนน 

2.5000 
คะแนน 

5.0000 
คะแนน 

  1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานปีงบประมาณ 2560 
1.1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) และ 
1.2 รอบ 12 เดือน (เมษายน 25๖๐ - กนัยายน 2560) 

ตามรูปแบบท่ี สนพ. ก าหนด 

0.5000 0.5000 1.0000 

2 2.1 มีการรายงานขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณ
การใช้พลงังานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลงังาน
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี 
สนพ. ก าหนดไดแ้ลว้เสร็จและครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560 

0.2500 0.2500 0.5000 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณพลังงานท่ีใช้จริง (ไฟฟ้า 
หน่วยkWh; กิโลวตัต์-ชั่วโมง) (น ้ ามนั หน่วย ลิตร)
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560 

0.2500 
 

 

0.2500 
 

 

0.5000 
 

 

3 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชพ้ลงังาน ประจ าปีงบประมาณ 
25๖๐ ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -
0.200             ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
 

4 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชพ้ลงังาน ประจ าปีงบประมาณ 
25๖๐ ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -
0.091            ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)   (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                  (..√....)  รอบ  12  เดอืน 

5 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชพ้ลงังาน ประจ าปีงบประมาณ 
25๖๐ ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 
ถึง -0.090 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

1.0000 
 

 
 
 หมายเหตุ :  
1) ถา้คะแนนขั้นตอนท่ี 1+2 = 1 คะแนน จะไดรั้บการประเมินในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 ต่อไป 
2) ขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แลว้จะน าไปเทียบบญัญติัไตรยางศเ์พ่ือประเมินคะแนน 
3) ผลการค านวณ EUI ถา้นอ้ยกวา่ -0.333 จะไดค้ะแนนเท่ากบั 0.000 คะแนน 
4) กรณีผลการค านวณ  EUI มากกวา่ 0 ไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 1.5000 คะแนน 
5) ส่วนราชการ ทีมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ>30 หน่วยงาน และมีหน่วยงานท่ีรายงานผา่น   

www.e-report.energy.go.th ขั้นตอน 1+2 = 1 คะแนน > ร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด                    จะ
ไดรั้บคะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 เท่าของคะแนนท่ีไดรั้บ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

3.4 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

1 5 5 0.05 

แหล่งข้อมูล/ วธีิการจดัเกบ็ 
  1. ขอ้มลูมาจากช่างและธุรการ โดยมีการบนัทึกขอ้มลูเพ่ือจดัเกบ็ทุกๆ เดือน และตรวจสอบการบนัทึก
ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าและน ้ามนัจาก www.e-report.energy.go.th  ของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
 2. จดัเกบ็ขอ้มูลทุกๆเดือน 
รหัสผ่าน  dms-0307  ของโรงพยาบาลราชวถิี   เข้าดูข้อมูล  ไฟฟ้า/น า้มัน  
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั  :  รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  เบอร์ติดต่อ : 023548108 -3495 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั : รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ     เบอร์ตดิต่อ :    02-351-8108 ต่อ 3216 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั : รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล   เบอร์ตดิต่อ :    02-351-8108 ต่อ 2614-2619 

http://www.e-report.energy.go.th/
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)   (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                  (..√....)  รอบ  12  เดอืน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั : รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์     เบอร์ตดิต่อ :    023548108 –2995 
 ผู้รับผดิชอบ         :  นายแพทยส์ถิตย ์นิรมิตมหาปัญญา  เบอร์ติดต่อ : 023548108 -3720 
ผู้รับผดิชอบ :  นางสาวธวลัรัตน ์ ทั้งสวา่งวงศ ์  คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน  เบอร์ติดต่อ : 023548108 -
3720 
 ผู้จดัเกบ็ข้อมูล        :  หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป              เบอร์ติดต่อ : 023548108 -3215 
 ผู้จดัเกบ็ข้อมูล        :  นายอ านาจ  กล ่าเพชร(ไฟฟ้า)        เบอร์ติดต่อ : 023548108 -2803 
 ผู้จดัเกบ็ข้อมูล        :  นางสาวเนาวรัตน ์ โชคพิบูลยรั์ตน(์น ้ามนั)      เบอร์ติดต่อ : 023548108 -2803 
 จดัเกบ็ข้อมูล          :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                   เบอร์ติดต่อ : 023548108 -3235 
 ผู้จดัเกบ็ข้อมูล       :  นางพนูทรัพย(์จ านวนผูป่้วย )งานเวชระเบียน   เบอร์ติดต่อ : 023548108 -2253 
ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีไดด้ าเนินการ :   
Password     dms-0307  
รหัสผ่าน     dms-0307  
หน่วยงาน  โรงพยาบาลราชวถิี  
www.e-report.energy.go.th 

-     โดยมีการบนัทึกขอ้มลูเพ่ือจดัเกบ็ทุกๆ เดือน และตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าและน ้ามนัจาก 
www.e-report.energy.go.th   
     -     จดัเกบ็ขอ้มลูทุกๆเดือน ลงเวป็ไซต ์http://www.e-report.energy.go.th ของส านกังานนโยบายและแผน
พลงังาน 
    ผูป้ระสานงาน ลงขอ้มลู มีดงัน้ี 
      1. น.ส. เนาวรัตน ์ โชคพิบูลยรั์ตน ์ ผูล้งขอ้มลู น ้ามนั 
      2. นายอ านวจ  กล ่าพช็ร   นายช่างเทคนิค 6  ผูข้อ้มลู ไฟฟ้า 
      3. นางสาวธวลัรัตน ์ ทั้งสว่างวงศ ์  คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน  รวบรวมขอ้มลูน ้าประปา/ไฟฟ้า
น ้ามนั 
ปัจจยัสนบัสนุนต่อการด าเนินงาน :  คณะท างานจดัการพลงังาน    ฝ่ายบริหารทัว่ไป, หน่วยงานช่าง, งานเวช
ระเบียบ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   -   การติดตามขอ้มลูไดข้อ้มูลล่าชา้ ท าใหไ้ม่สามารถลงขอ้มลูตามก าหนดเวลา
ทนัได ้
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :     การด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วน
ราชการ จะพิจารณาจาก ความครบถว้นของขอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ขอ้มลูปริมาณการ
ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง ขอ้มลูพ้ืนฐานส าหรับการจดัท าดชันีการใชพ้ลงังาน และพิจารณาปริมาณพลงังานท่ีส่วน

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)   (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                  (..√....)  รอบ  12  เดอืน 
ราชการใชจ้ริง โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณพลงังานมาตรฐาน ท่ีหน่วยงานควรจะใชอ้ยา่งเหมาะสมตามปัจจยัท่ี
มีผลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน 
หลกัฐานอ้างองิ :     

1. ขอ้มลูเวบ็พลงังาน www.e-report.energy.go.th ของโรงพยาบาลราชวิถี และขอ้มลูการใชพ้ลงังานของ
หน่วยงาน รายไตรมาส 4 

2. คณะท างานดา้นการลดใชพ้ลงังานของ รพ.ราชวิถี  
3. มาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า/น ้ามนั ปี 2560โรงพยาบาลราชวิถี 
4. สรุปประเมิน ไฟฟ้า-น ้ามนั ปีงบประมาณ 2560 
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ช่ือตวัช้ีวดัที่ 3.9 การประหยดัน า้  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :   
รองผูอ้  านวยการดา้นการแพทย ์                  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ  
รองผูอ้  านวยการดา้นการพยาบาล      
รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :   
นพ.สถิตย ์นิรมิตรมหาปัญญา  
นายแพทยช์ านาญการ   
ประธานคณะท างานจดัการพลงังาน 
นส.ธวลัรัตน ์ ทั้งสวา่งวงศ ์
คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 

โทรศัพท์ :  02-3548108-37 ต่อ 3260 โทรศัพท์ :  02-3548108 ต่อ 5101 

ค าอธิบาย :  ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัน ้าของหน่วยงาน 

             ปริมาณการใช้น ้า หมายถึง  ปริมาณท่ีใชน้ ้าผา่นมาตรวดัน ้า การประปานครหลวง  การประปาส่วน
ภูมิภาค และปริมาณน ้าท่ีใชจ้ากระบบอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรวดัน ้า 

ข้อมูลพืน้ฐาน หมายถึง ขอ้มูลการใชน้ ้าปี 2559 เฉล่ียรายเดือน  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กนัยายน 
2559 โดยใหห้น่วยงานผูร้ายงานตวัช้ีวดัเป็นผูรั้บรองขอ้มูล 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ ( Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น  
5 ระดบั พิจารณาจากความกา้วหนา้ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
มีค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานปฏิบติัการประหยดัน ้า และแผนปฏิบติัการ
ประหยดัน ้า ของหน่วยงาน 

2 
มีการรณรงค ์ปลกูฝังค่านิยม และด าเนินการตามแผน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุง 

3 
มีการติดตามและจดัท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยดัน ้า
ของปีงบประมาณ 2560 ส่งส านกังานเลขานุการกรม ภายในเดือนมีนาคม 
2560 

4 
กรณีมมีาตรวดั : 
     มีการรายงานขอ้มลูปริมาณการใชน้ ้าประจ าปี งบประมาณ 2560 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั)    (........)  รอบ 6   เดอืน 
                                                                                                                                         (...√...)  รอบ  12  เดอืน  

ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่ ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560 
กรณีไม่มมีาตรวดั :  
     มีการรายงานขอ้มลูผลการด าเนินการตามมาตรการประหยดัน ้าของ
ปีงบประมาณ 2560 ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่ ตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กนัยายน 2560 

5 

กรณีมมีาตรวดั : 
     สามารถลดปริมาณการใชน้ ้านอ้ยลงเทียบกบัปริมาณการใชน้ ้า
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ร้อยละ 10 
กรณีไม่มมีาตรวดั : 
     มีมาตรวดัน ้าเพ่ือวดัปริมาณการใชน้ ้าของหน่วยงาน และมีการรายงาน
ขอ้มลูปริมาณการใชน้ ้าของปีงบประมาณ 2560 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ช่ือตวัช้ีวดั 3.9  การประหยดัน า้ 

 

2 
 

5 
 

5 0.10 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : คณะท างานจดัการพลงังาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  -  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   :  -- 

หลกัฐานอ้างองิ :  แบบรายงานผลการใชน้ ้าประปาในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ 2558 และ 2559  
หน่วยงาน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560   รอบ 12 เดือน   / ค่า
สาธารณูปโภค (ค่าน ้าประปา)  / ค่าน ้าประปา รพ.ราชวถีิ ปีงบ.59-60 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (..√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือ ตวัช้ีวดัที่ 4.1 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาปรับปรุงสารสนเทศ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
 นายแพทยอ์ุดม  ไกรฤทธิชยั 
รองผูอ้  านวยการกลุ่มภารกิจดา้นการพฒันาระบบสุขภาพ 

ผู้รับผดิชอบ :  นพ.พิชิต ควรรักษเ์จริญ  
หวัหนา้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  
นางสาวกชพร น ้าคา้ง 
หน.ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์ : 02-3548108 – 37 ต่อ 3495-3496 โทรศัพท์ :   02-3548108 ต่อ 2600 -2671 
ค าอธิบาย  : 

 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงานสังกดักรมการแพทย ์เพ่ือลดตน้ทุนและ
ความซ ้ าซ้อนในการใชง้บประมาณ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพฒันาหรือน าระบบบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานเพ่ือใหบ้ริการผา่นเครือข่ายสารสนเทศ 

 เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให ้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการท างาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกระบวนงานภายในหน่วยงานให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (Single Gateway) 

 

ม ี3 ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั น า้หนัก 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1.1 แผนการลงทุนและการขับเคลือ่นแผน 0.5 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1.2 ความพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0.5 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1.3 เนือ้หาใช้ประโยชน์ในศูนย์ปฏิบัตกิารระดบักรม/ระดบั
โรงพยาบาล (HOC/DOC) 

1 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (..√....)  รอบ  12  เดอืน 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน: 

ตวัช้ีวดั / ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตวัช้ีวดั 

น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ  
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วง

น า้หนัก 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1.1 แผนการลงทุนและการขับเคลือ่นแผน 0.5 5 5 0.025 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1.2 ความพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร 

0.5 5 5 0.025 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1.3 เนือ้หาใช้ประโยชน์ในศูนย์ปฏิบัตกิารระดบั
กรม/ระดบัโรงพยาบาล (HOC/DOC) 

1 5 5 0.050 

 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 

หลกัฐานอ้างองิ : 
เอกสารแนบตวัช้ีวดัที่ 4.1.1 แผนการลงทุนและการขับเคลือ่นแผน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เลขท่ี 101/2559 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 
2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการแพทย ์  
3. รายงานครุภณัฑ ์(DVD) 
4. รายงานผลการจดัหาครุภณัฑ์ตามแผนโครงการปีงบประมาณ2560 
5. รายงานการประชุมผลการด าเนินงาน 
- 5.1 รายงานการประชุม “ระบบ Data Warehouse”วนัองัคารท่ี  11 ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 – 12.0๐ 

น.ณ หอ้งประชุม 1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5  อาคารเจริญพูลวรลกัษณ์ 
- 5.2 สรุปรายงานการประชุม  “แผนงบประมาณอาคารศูนยก์ารแพทย”์วนัศุกร์ท่ี 2 ธนัวาคม 2559 เวลา 

09.00 – 16.00 นณ ห้องประชุมศูนยค์อมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 
- 5.3 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองซอฟตแ์วร์วนัพฤหสับดีท่ี  5 เดือน 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (..√....)  รอบ  12  เดอืน 

มกราคม พ.ศ.  2560   เวลา 09.00– 16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ศุนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวร
ลกัษณ์ 

- 5.4 รายงานการประชุมเร่ือง “สรุปรายละเอียดอาคารศูนยก์ารแพทยแ์ละการด าเนินงานศูนย์
คอมพิวเตอร์”วนัพฤหสับดีท่ี  19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ หอ้งประชุม 2 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 

- 5.5 รายงานการประชุม“เตรียมพร้อม Re-Accreditation และการใช ้Antivirus”วนัศุกร์ท่ี 24 มกราคม 
2560 เวลา 10.00 – 16.30 น.ณ หอ้งประชุม 2 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 เจริญพลูวรลกัษณ์ 

- 5.6 รายนามผูเ้ขา้ประชุม “จดัท า TOR โครงการ Data warehouse” และสรุปร่าง TOR แพทยผ์ูป่้วยใน 
วนัองัคารท่ี  28  กุมภาพนัธ์  2560 เวลา 09.30 – 16.00 น.  หอ้งประชุม 2 ศูนยค์อมพิวเตอร์ อาคารเจริญ
พลูวรลกัษณ์ 

- 5.7 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองซอฟตแ์วร์วนัพฤหสับดีท่ี  30 เดือน 
มีนาคม พ.ศ.  2560   ประชุมคร้ังท่ี 3 / 2560เวลา 12.00– 16.00 น.ณ หอ้งประชุม 1 ศุนยค์อมพิวเตอร์ 
ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโรงพยาบาลราชวถีิ (ICT)คร้ัง
ท่ี 1/2560 วนัจนัทร์ท่ี  8  พฤษภาคม  2560 เวลา 13.30–16.00 น. ณ  หอ้งประชุมราชเทว ี(TQM) ชั้น M 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

เอกสารแนบตวัช้ีวดัที่ 4.1.2 ความพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
1. รายงานตรวจสอบการใชง้าน Internet โรงพยาบาลราชวถีิ 
2. นโยบายความมัน่คงปลอดภยัของการเขา้ใชข้อ้มูลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลราชวิถี  
3. รายงานผลการส ารองขอ้มูล  Data Base และ Downtime 
4. 4.1 ขอเพิ่มพื้นท่ีโครงการบริการคลาวดภ์าครัฐ เลขท่ี สธ 0305/1282 ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 

4.2แผนอคัคีภยั 

5. รายงานการประชุมผลการด าเนินงาน 
- 5.1 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลราชวถีิ (MIS)วนัพฤหสับดีท่ี  5 

เดือน มกราคม พ.ศ.  2560   เวลา 09.00– 16.00 น.ณ หอ้งประชุม 1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร
เจริญพลูวรลกัษณ์ 

- 5.2 สรุปรายงานการประชุม  “แผนงบประมาณอาคารศูนยก์ารแพทย”์วนัศุกร์ท่ี 2 ธนัวาคม 2559 เวลา 
09.00 – 16.00 น ณ ห้องประชุมศูนยค์อมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 
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- 5.3 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองซอฟตแ์วร์วนัพฤหสับดีท่ี  5 เดือน 
มกราคม พ.ศ.  2560   เวลา 09.00– 16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ศุนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวร
ลกัษณ์ 

- 5.4 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองซอฟตแ์วร์วนัพฤหสับดีท่ี  30 เดือน 
มีนาคม พ.ศ.  2560   ประชุมคร้ังท่ี 3 / 2560เวลา 12.00– ๑6.๐๐ น.ณ ห้องประชุม 1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
ชั้น 5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 

- 5.5 รายงานการประชุมเร่ือง “ระบบ Internet 3 BB”วนัองัคารท่ี 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – ๑6.30 น. 
ณ หอ้งประชุม 2 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น5 อาคารเจริญพลูวรลกัษณ์ 

เอกสารแนบตวัช้ีวดัที่ 4.1.3 เนือ้หาใช้ประโยชน์ในศูนย์ปฏิบัติการระดบักรม/ระดบัโรงพยาบาล (HOC/DOC) 
1. รายงานการส่ง 43 แฟ้ม ประจ าเดือน ธนัวาคม   ส่งขอ้มลู ณ วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 
2. รายงานการประชุม การการทบทวนรายการขอ้มลู  43  แฟ้ม และวิธีการจดัเกบ็ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการ

ด าเนินงาน วนัท่ี 3 ธนัวาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ – 14.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมศูนยค์อมพิวเตอร์ อาคารเจริญ
พลูวรลกัษณ์ ชั้น 5 

3. รายงานการส่งขอ้มลู 43 แฟ้ม 
4. รายงานการส่งขอ้มลูแต่ละเดือน 

 
 
ตวัช้ีวดัที่ 4.1.1 แผนการลงทุนและการขับเคลือ่นแผน 
น า้หนัก :  ร้อยละ 0.5 
ค าอธิบาย  :  

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายท่ีจะพฒันาการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพโดยการออก
ระเบียบและแนวปฏิบติัในการจดัหาคอมพิวเตอร์และประกาศใชใ้หเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ซ่ึงกรมการแพทยใ์น
ฐานะส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเตรียมความพร้อม จัดท าแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการขบัเคล่ือนแผน รวมทั้งปรับกระบวนการท างานใหส้อดรับกบัระเบียบและแนวปฏิบติัดงักล่าว 

แผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยแผนการลงทุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การลงทุนด้านระบบเครือข่าย การลงทุนด้านพฒันาระบบสารสนเทศ และการลงทุนด้านบุคลากรในการจัดท า
งบประมาณของหน่วยงานเพ่ือรองรับแผนพฒันาสารสนเทศจะตอ้งก าหนดความตอ้งการงบประมาณและการลงทุน
ดา้นเทคโนโลยีไวใ้หช้ดัเจน โดยกรมการแพทยไ์ดก้ าหนดประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไว ้7 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. ระบบ HIS (เช่น PACS , LIS เป็นตน้) 
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 2. ระบบสนบัสนุนบริการทางคลินิก 
 3. ระบบเครือข่าย/การรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
 4. ระบบสนบัสนุนงานวิจยั 
 5. ระบบสนบัสนุนศูนยข์อ้มลู 
 6. ICT เพ่ือการเขา้ถึงประชาชน 

7. ระบบส านกังานและอ่ืนๆ 

เกณฑ์การประเมนิผล : 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้ง CIO และคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 มีการจดัท าแผนการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ 
3 มีการจดัเกบ็ขอ้มลูรายการครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี 
4 มีการติดตามและจดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ใน

ปีงบประมาณ (สถานะโครงการ -ส าเร็จหรือยกเลิก/งบประมาณท่ีใชไ้ป/บริษทัท่ีไดรั้บเลือก
ใหด้ าเนินการ /วิธีการจดัหา/ผลส าเร็จของโครงการ) 

5 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเดน็ต่างๆ พร้อมเอกสารหลกัฐาน และส่งให ้
ส านกัสารสนเทศการแพทยป์ระเมินผล ภายในวันที่ 30 กนัยายน 2560 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

โดยที่ : พิจารณาจากจ านวนประเดน็ท่ีสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

ระดบั
คะแนน 

จ านวนประเดน็ตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 

 1 ประเดน็ 2 ประเดน็ 3 ประเดน็ 4 ประเดน็ 5 ประเดน็ 
น า้หนัก 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

แนวทางประเมนิผล :  

 ค าสัง่แต่งตั้ง CIO และคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แผนการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตามปีงบประมาณ 
 รายการครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี 
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 รายงานผลการด าเนินโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเดน็ต่างๆ 

 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1.2 ความพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

น า้หนัก :  ร้อยละ 0.5 

ค าอธิบาย  :  
   ศูนยข์อ้มลู หมายถึง แหล่งสะสมและเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไดรั้บการพิจารณาความส าคญัต่อการน าไปใชเ้พ่ือเผยแพร่และ
ใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้โดยมีระบบจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลู 
   ระบบแม่ข่ายจดัเก็บขอ้มูล หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตวัหลกัท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ในเฉพาะดา้น 
เป็นทั้งท่ีเกบ็โปรแกรมและขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใชไ้ด ้
   ความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการ หมายถึง การเกิด Fault จ านวนนอ้ยสุดในศูนยข์อ้มูลหรือระบบแม่ข่ายจดัเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงท าใหเ้กิดผลเสียหายต่อเน่ืองไปยงับริการ  

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการ = 

                     100 -    (100 x จ านวนนาทีท่ีเกิด Fault ในเดือนนั้น) 
       (จ านวนวนัท าการในเดือนนั้น x เวลาท าการ 8 ชัว่โมง x 60 นาที) 

   แผนการส ารองขอ้มูลพร้อมกูคื้นขอ้มูล หมายถึง แผนหรือกระบวนการในการเก็บส ารองขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีได้
จากการเก็บส ารองมาใชเ้พ่ือท าใหข้อ้มูลกลบัคืนมาจากการสูญหาย ซ่ึงรูปแบบของการส ารองขอ้มูลสามารถแบ่งได้
เป็น 3 รูปแบบหลกัๆ ดงัน้ี 

1) Full Backup คือกระบวนการในการส ารองขอ้มูลทั้งหมด ไม่วา่จะเคยมีการท าการส ารองมาก่อนหรือไม่ 
2) Incremental Backup คือการส ารองขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั โดยจะตอ้งท าการ

ส ารองขอ้มลูแบบ Full Backup ก่อน 
3) Differential Backup คือการส ารองขอ้มลูเฉพาะส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงัการท า Full Backup 

   แผนการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นแนวปฏิบัติท่ีท าให้เกิดความเช่ือมัน่และมีความมัน่คง
ปลอดภยัในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ท าให้
ด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้โดยมี
การก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบติัและวิธีปฏิบติั  ใหผู้บ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบและบุคคลภายนอกท่ีปฏิบติังาน
ใหก้บัองคก์ร  ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการส่ือสารขององค์กร ในการด าเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งแนวปฏิบติัออกเป็นส่วนๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 

ส่วนท่ี 1  แนวนโยบายและแนวปฏิบติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 2  แนวปฏิบติัการควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 
ส่วนท่ี 3  แนวปฏิบติัการใชง้านระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไฟลว์อลล ์
ส่วนท่ี 4  แนวปฏิบติัการใชง้านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
ส่วนท่ี 5  แนวปฏิบติัการใชง้านอินเตอร์เน็ต 
ส่วนท่ี 6  แนวปฏิบติัการควบคุมการเขา้ถึง  
ส่วนท่ี 7  แนวปฏิบติัการใชง้านระบบตรวจจบัและป้องกนัผูบุ้ก 
ส่วนท่ี 8  การก าหนดผูรั้บผิดชอบ 

   แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plan) เป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อฐานขอ้มูลและสารสนเทศขององคก์ร และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ภยัพิบติัหรือ
ความเส่ียงต่างๆ) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ประเดน็ รายละเอยีด 

1 
ช่องทางการใหบ้ริการสารสนเทศของหน่วยงาน (ระบบอินเตอร์เน็ต) มีความต่อเน่ืองในการ
ใหบ้ริการ (SLA) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90  

2 มีแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงาน 

3 
มีการจดัท าแนวทางการส ารองและกูคื้นขอ้มลู พร้อมทั้งมีการซกัซอ้มการกูคื้นขอ้มลู 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4 
มีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

5 
มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเดน็ต่างๆ พร้อมเอกสารหลกัฐาน และส่งให ้
ส านกัสารสนเทศการแพทยป์ระเมินผล ภายในวันที่ 30 กนัยายน 2560 

โดยที่ : พิจารณาจากจ านวนประเดน็ท่ีสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

 
จ านวนประเดน็ตามระดบัคะแนน 

1 ประเดน็ 2 ประเดน็ 3 ประเดน็ 4 ประเดน็ 5 ประเดน็ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (..√....)  รอบ  12  เดอืน 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

แนวทางประเมนิผล : 
 รายงานผลการใหบ้ริการสารสนเทศของหน่วยงาน (รายเดือน) 
 แนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงาน 
 แนวทางการส ารองและกูคื้นขอ้มลู/หลกัฐานแสดงการซกัซอ้มการกูคื้นขอ้มลู 
 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเดน็ต่างๆ 

 

ตวัช้ีวดัที่ 4.1.3 เนือ้หาใช้ประโยชน์ในศูนย์ปฏิบัตกิารระดบักรม/ระดบัโรงพยาบาล (HOC/DOC) 

น า้หนัก :  ร้อยละ 1 

ค าอธิบาย  :  

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
จริงจงั ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยทุก
กระทรวงและหน่วยงานระดบักรมจะรายงานขอ้มูลดา้นสารสนเทศการจดัการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยงั
ศูนยป์ฏิบติัการนายกรัฐมนตรี โดยมีศูนยป์ฏิบติัการกระทรวง (MOC) เป็นตวักลางเช่ือมต่อลงมายงัศูนยป์ฏิบติัการ
ระดบักรม (Department Operation Center : DOC) และศูนยป์ฏิบติัการระดบัโรงพยาบาล (HOC : Hospital Operation 
Center) เป็นล าดบัขั้น 

ดงันั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายใหทุ้กหน่วยงานของรัฐ มีมาตรฐานในการจดัเกบ็ขอ้มลู มีการวิเคราะห์ประมวลผล 
และน าเสนอขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ชดัเจน รวดเร็ว ถูกตอ้งและทนัสมยั รวมทั้งตอ้งมีการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการระดบั
ก ร ม  เ พ่ื อ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ช่ื อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น สั ง กั ด ก ร ม ถึ ง ก ร ม  ร ะ ดั บ ก ร ม 
ถึงกระทรวง และจากระดบักระทรวงถึงระดบันายกรัฐมนตรี 

แนวทางในการจดัท าขอ้มลูของศูนยป์ฏิบติัการระดบักรม/ระดบัโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 
1) ขอ้มลูสนบัสนุนการบริหารงานจดัการ (Area Base) 
2) ขอ้มลูเพ่ือการวางแผนและการปฏิบติัการ (Function Base)  
3) ขอ้มลูเก่ียวกบัวาระแห่งชาติและนโยบายส าคญั (Agenda Base) 
4) ขอ้มลูตามภารกิจของหน่วยงาน 

              5) ขอ้มลูการใหบ้ริการทางการแพทย ์

เกณฑ์การให้คะแนน : 
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                                        รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ   (รายตวัช้ีวดั    (.......)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                            (..√....)  รอบ  12  เดอืน 

ประเดน็ รายละเอยีด 

1 
มีการทบทวนขอ้มูลให้มีความถูกต้องครบถว้นตามแนวทางในการจดัท าข้อมูลของศูนย์
ปฏิบติัการระดบักรม/ระดบัโรงพยาบาล 

2 
มีการวิเคราะห์และจัดท ารายการข้อมูลของหน่วยงาน ท่ีได้พฒันาหรือปรับปรุงตามตาม
แนวทางในการจดัท าขอ้มลูของศูนยป์ฏิบติัการระดบักรม/ระดบัโรงพยาบาล 

3 
มีการจัดท าข้อมูล สารสนเทศ หรือรายงานท่ีส าคัญ และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนัภายในหน่วยงาน 

4 
มีการจดัท ารายงาน หรือสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน (MIS) 
และส่งใหก้รมการแพทย ์เพ่ือน าเสนอในระบบ DMS Data Center 

5 
มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเดน็ต่างๆ พร้อมเอกสารหลกัฐาน และส่งให ้
ส านกัสารสนเทศการแพทยป์ระเมินผล ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

โดยที่ : พิจารณาจากจ านวนประเดน็ท่ีสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

 
จ านวนประเดน็ตามระดบัคะแนน 

1 ประเดน็ 2 ประเดน็ 3 ประเดน็ 4 ประเดน็ 5 ประเดน็ 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

แนวทางประเมนิผล : 
 เอกสารการประชุมทบทวนขอ้มลูใหมี้ความถกูตอ้งครบถว้นตามแนวทาง 
 รายการขอ้มลูของหน่วยงาน ท่ีไดพ้ฒันาหรือปรับปรุงตามตามแนวทาง 
 ขอ้มลู สารสนเทศ หรือรายงานท่ีใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบติังานร่วมกนัภายในหน่วยงาน 
 รายงาน หรือสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน ท่ีส่งให้กรมการแพทย ์เพ่ือ

น าเสนอในระบบ DMS Data Center 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเดน็ต่างๆ 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)      (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (.....√...)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 4.2  ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
                     รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 

ผู้รับผดิชอบ :  นายเกษมสนัต ์ สารภี     
หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โทรศัพท์ :  02-3548108 – 37 ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-37 ต่อ 3221, 3235 

ค าอธิบาย : แบ่งการวดัระดบัความส าเร็จออกเป็น 3 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 
 การประเมนิผล ตวัช้ีวดั น า้หนัก 

การจดัการทุนด้านมนุษย์ 4.2.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการพฒันา
บุคลากรขององคก์ร 

1 

 4.2.2    ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ 

1 

 4.2.3 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร 1 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน: 

ตวัช้ีวดั / ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตวัช้ีวดั 

น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

 

ผลการ  
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วง

น า้หนัก 
4.2.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการ
พฒันาบุคลากรขององคก์ร 

1 81.41 5 0.05 

4.2.2    ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ 

1 5 5 0.05 

4.2.3 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร 1 87.68 5 0.05 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)      (........)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (.....√...)  รอบ  12  เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ไดท้ราบถึงความพอใจของบุคลกรเพ่ือมาใชใ้นการพฒันาตนเองเพ่ิม
ใหม้ากข้ึน  เพ่ือน าไปปรับประสิทธิภาพของบุคลากรในองคก์ร 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   /กลุ่มงาน/ ฝ่าย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 

หลกัฐานอ้างองิ :  รอเอกสารหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดั 4.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร 
เอกสารประกอบ : สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการส่งเสริมดา้นการพฒันาบุคลากร (ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 
– 30 กนัยายน 2560 )  คิดเป็นร้อยละ 84.23 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 4.2.2 :  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  
เอกสารประกอบ : รายงานผลการด าเนินงาน :โครงการการวิจยัความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรในระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานและระบบสมรรถนะ งบประมาณ2560 
 
ตวัช้ีวดั 4.2.3 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร 
เอกสารประกอบ : สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี (ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 
กนัยายน 2560 )  คิดเป็นร้อยละ 83.46 
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ตวัช้ีวดัที่ 4.2.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร 
น า้หนัก : ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย 
 พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร              
โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร ทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมายงาน ศึกษาดูงาน ประชุม สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน 
โดยส ารวจในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรท่ีเป็นทางการ 
 2. การพฒันาบุคลากรในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 
 3. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการพฒันาตนเองและบุคลากร 

บุคลากร หมายถึง ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน  
วิธีการเก็บขอ้มูล   หน่วยงานเป็นผูด้  าเนินการส ารวจความพึงพอใจเฉพาะขา้ราชการและก าหนดจ านวน  

กลุ่มตวัอย่างตามหลกัสถิติตามระเบียบวิธีวิจยั โดยใชแ้บบสอบถามตามท่ีกรมการแพทยก์ าหนด ซ่ึงจะใชผ้ลการ
ส ารวจระดบัความพึงพอใจตั้งแต่ระดบัปานกลางข้ึนไปน าไปคิดค านวณ  โดยส่งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจฯ
ใหส้ านกับริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560* 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบัคะแนน เกณฑ์ที่ก าหนด 

1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร ร้อยละ 60 

2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร ร้อยละ 65 

3 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร ร้อยละ 70 

4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร ร้อยละ 75 

5 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร ร้อยละ 80 

 
* กรณีท่ีไม่ส่งผลส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร ใหส้ านกับริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตดัคะแนน 0.5 คะแนน  
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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ตวัช้ีวดัที่ 4.2.2    ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
น า้หนัก : ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย :  
   ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ พิจารณาจากการด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือ
การประเมินผลการปฏิบติัราชการ  มีการจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึงระดบัรายบุคคล   
การด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติัราชการของกรมการแพทย ์ 
การเล่ือนเงินเดือนตามระยะเวลา  และการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ  โดยส่งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจฯใหส้ านกับริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560*                      
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ(Milestone)  แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น  5  ระดบั  
พิจารณาจากความกา้วหนา้ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดแต่ละระดบั 

ระดบัคะแนน 
ระดบัขั้นของความส าเร็จ(Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 

โดยที่ :  

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
มีการด าเนินการจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการระดบัรายบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน โดย
ใหแ้สดงแบบประเมินรายบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ตามรอบการประเมินบุคคลรอบท่ี 1 
(1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค.2560) และรอบท่ี 2 (1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560) 

2 

มีการประเมินผลการปฏิบติังานและการประเมินสมรรถนะในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ  โดยใหแ้สดงการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามแบบประเมินรายบุคคลของบุคลากร
ในหน่วยงานทุกคน ตามรอบการประเมินบุคคลรอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค.2560) และรอบท่ี 
2 (1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560)  ส่งใหก้รมการแพทย ์

3 
ผูบ้งัคบับญัชาผูป้ระเมินผลการปฏิบติัราชการแจง้ผลการประเมินใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีถกูประเมิน
ทราบเป็นรายบุคคล โดยแสดงหลกัฐานการแจง้ผลใหท้ราบ 

4 
ส่งค าขอการเล่ือนเงินเดือนไดท้นัตามระยะเวลาท่ีกรมการแพทยก์ าหนด ทั้ง 2 รอบการประเมินฯ  
โดยยึดถือตามวนัท่ีลงรับเร่ืองของส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

5 
มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและ
ระบบสมรรถนะ โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 * 
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ตวัช้ีวดัที่ 4.2.3  : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร 
น า้หนัก : ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย : 

พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์รในดา้นต่างๆ จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นภาวะผูน้ าและวฒันธรรมองคก์ร เช่น การก าหนดนโยบายการบริหารงานท่ีชดัเจนและถ่ายทอดให้
บุคลากรไดรั้บทราบ เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนงาน มีความภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
หน่วยงาน มีความสุขท่ีสามารถท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สามารถขอค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาได ้มีช่องทางส่ือสารขอ้มลูภายในองคก์ร มีการท างานเป็นทีม 
 2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น มีการน าเทคโนโลยีการส่ือสารมาใชใ้นการท างาน มีระบบแสง
สวา่งเพียงพอ สถานท่ีท างานสะอาดน่าอยู่  มีอุปกรณ์และวสัดุในการปฏิบติังาน มีระบบป้องกนัภยั เช่นกลอ้งวงจร
ปิดเพ่ือป้องกนัการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 3. ดา้นสวสัดิการ เช่น มีการช่วยเหลือบุคลากรกรณีประสบภยัพิบติั มีสหกรณ์ออมทรัพย ์มีรถรับ-ส่ง 
เจา้หนา้ท่ี 
 บุคลากร หมายถึง ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน  

วิธีการเก็บขอ้มูล   หน่วยงานเป็นผูด้  าเนินการส ารวจความพึงพอใจเฉพาะขา้ราชการ และก าหนดจ านวน       
กลุ่มตวัอย่างตามหลกัสถิติตามระเบียบวิธีวิจยั โดยใชแ้บบสอบถามตามท่ีกรมการแพทยก์ าหนด ซ่ึงจะใชผ้ลการ
ส ารวจระดบัความพึงพอใจตั้งแต่ระดบัปานกลางข้ึนไปน าไปคิดค านวณ   โดยส่งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจฯ
ใหส้ านกับริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวนัที่ 16 ตุลาคม 2560* 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบัคะแนน เกณฑ์ที่ก าหนด 

1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองคก์ร ร้อยละ 60 

2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองคก์ร ร้อยละ 65 

3 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองคก์ร ร้อยละ 70 

4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองคก์ร ร้อยละ 75 

5 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองคก์ร ร้อยละ 80 

*กรณีท่ีไม่ส่งผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ใหส้ านกับริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตดัคะแนน 0.5 คะแนน  
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                                 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั)      (…...)  รอบ  6  เดอืน 
                                                                                                                                     (.....√....)  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 4.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางนิยม  ประสงคส์มัฤทธ์ิ 
                     รองผูอ้  านวยการดา้นอ านวยการ 

ผู้รับผดิชอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน/
คณะกรรมการควบคุมภายใน 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

โทรศัพท์ :  02-3548108 – 37 ต่อ 3216 โทรศัพท์ :   02-3548108-2510 
ค าอธิบาย:   

กรมก า รแพทย์ไ ด้ ให้ ค ว ามส า คัญกับก า รตรว จสอบภ า ย ในภ า คร าช ก า ร  ซ่ึ ง เ ป็ น ส่ วนห น่ึ ง     
ของระบบการควบ คุมภายใน ท่ี ดี  ท่ี ผู ้บ ริห า ร ใช้ เ ป็น เค ร่ื อ ง มือในการบ ริหาร ง านองค์กร ให้ เ กิ ดผลสัมฤท ธ์ิ 
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเห็นชอบใหก้ าหนดตวัช้ีวดั : ระดบั
ความส าเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน ไวใ้นค ารับรองปฏิบัติราชการของกรมการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสอบทานความเพียงพอเหมาะสม    ของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
เครือข่ายการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจประเมิน  ใหค้ณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน และกลุ่มตรวจสอบ
ภายในทราบ 

เป้าหมาย คือ = ขั้นตอนท่ี ๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน:   

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษาแบบ ปย. ๑ และแบบ ปย.๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของทุกส่วนงานย่อย เพ่ือ

จดัท าแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2 ด าเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
3 วิเคราะห์ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
4 จดัท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน  (แบบ 

ปส.) เสนอผูบ้ริหาร และคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานทราบ 
5 ส่งส า เนาแผนการสอบทาน กระดาษท าการ  และรายงานตามขั้ นตอนท่ี  3  และ  4 

ใหก้ลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบัตวัช้ีวดัที่เป็นขั้นตอนด ำเนนิงำน 
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หมายเหตุ  :   
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในสงักดักรมการแพทย ์
2. ส่วนงานยอ่ย หมายถึง กลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในขอ้ 1 
3. ผูบ้ริหารของหน่วยงาน หมายถึง ผูอ้  านวยการส านกั/กอง/สถาบนั/ศูนย/์โรงพยาบาล และผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาระบบ

บริหาร 
4. ผู ้รับผิดชอบด าเนินการตามตัว ช้ีว ัด  หมาย ถึง   คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสั งกัด 

กรมการแพทย ์ 
   

การพจิารณาระดบัคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ขั้นตอน โดยมรีะดบัคะแนน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน คะแนนเตม็ 
1 0.6 คะแนน 
2 0.6 คะแนน 
3 0.6 คะแนน 
4 0.6 คะแนน 
5 0.6 คะแนน 

รวม 3 คะแนน 

เงือ่นไข :   ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกดักรมการแพทย์ด าเนินการ ดงันี้ 

ขั้ นตอนที่  ๑   ศึ กษาแบบ  ปย .  ๑  และแบบ  ปย .  ๒  ประจ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2 559  ของ ทุก ส่วนงานย่ อย  
เพ่ือจดัท าแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน (0.6 คะแนน) 

 ค าอธิบาย ศึ กษ า แบบ  ปย .  ๑  แ ละแบบ  ปย .  ๒  ปร ะจ า ปี งบประม าณ  พ . ศ .  2 5 5 9  โ ด ย ศึ กษ า   
ความครบถว้นถูกตอ้งของรูปแบบรายงานแบบ ปย. ๑ และแบบ ปย. ๒ เช่น ช่ือหน่วยงานย่อย  ช่ือรายงาน ระยะเวลาของรายงาน  
ช่องท่ีก าหนดในตารางรายงาน ช่ือผูร้ายงาน วนัเดือนปีท่ีรายงาน เป็นตน้  ส่วนงานย่อย  มีการรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1)  
ทุกกิจกรรมหรือไม่ เป็นตน้  เพ่ือประกอบการจดัท าแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 หลักฐานประกอบขั้ นตอน ท่ี  ๑   ได้แ ก่  แผนการสอบทานและประ เ มินผลการควบ คุมภาย ใน   
โดยแผนกา รสอบทาน  ประกอบด้ว ย  เ ร่ื อ ง ท่ี จ ะท า ก า รประ เ มิน  วัต ถุ ป ร ะสงค์ ในก า รประ เ มิน  ขอบ เ ขต 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ผู ้ป ร ะ เ มิ น  ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ นก า ร ป ร ะ เ มิ น  วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ แล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้  
ในการประเมิน เช่น แบบสอบถามเก่ียวกบัการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นตน้  และ
ส าหรับหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานเฉพาะเร่ือง สามารถน ามาตรฐานการปฏิบติังานเฉพาะเร่ือง/กิจกรรม เช่น ISO HA 
มาใชเ้ป็นแบบสอบถามได ้   
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ขั้นตอนที่ ๒  ด าเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (0.6 คะแนน) 
 ค าอธิบาย  คณะกรรมการตรวจสอบภายในจดัท าบนัทึกแจง้ก าหนดการเขา้สอบทานและประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานแก่ผูรั้บผิดชอบ และด าเนินการสอบทานแบบ ปอ. ๑ ปอ. ๒ และ ปอ. ๓ ของหน่วยงาน เช่น ความถูกตอ้ง
ของรูปแบบรายงาน ความสอดคลอ้งของรายงาน ปอ. ๒ และ ปอ. ๓ กบัแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ เป็นตน้ 
 หลกัฐานประกอบขั้นตอนท่ี ๒ ไดแ้ก่ บนัทึกแจง้ก าหนดการเขา้สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน  รายงาน แบบ 
ปอ. ๑ ปอ. ๒ และ ปอ. ๓ ของหน่วยงาน   
ขั้นตอนที่ ๓  วิเคราะห์ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (0.6 คะแนน) 
 ค าอธิบาย   วิเคราะห์ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ดงัน้ี 
 ๑. วิเคราะห์เน้ือหาการรายงานในแบบ ปอ. ๒ กบัแบบ ปย. ๑ เช่น หน่วยงานมีการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีระบุไวค้รบ ๕ 
องคป์ระกอบหรือไม่ มีจุดอ่อนหรือไม่ อย่างไร  มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ อย่างไร เป็นตน้ และบนัทึกผล
การวิเคราะห์ลงในกระดาษท าการ  
 ๒ .  วิ เ ค ร า ะ ห์ เ น้ื อ ห า ก า ร ร า ย ง า น ในแ บบ  ป อ .  ๓  แ ล ะ  แ บบ  ป ย .  ๒  เ ช่ น  กิ จ ก ร ร ม ท่ี ร ะ บุ 
ในแบบ ปอ.  ๓  และวัต ถุประสงค์ย ัง มีความเ ส่ียงระดับหน่วยงานหรือไม่  สอดคล้องกับแบบ ปย .  ๒ หรือไม่ 
การปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นการควบคุมระดับหน่วยงานหรือไม่  เ ป็นต้น  และบันทึกผลการวิ เคราะห์ 
ลงในกระดาษท าการ 
 หลักฐานประกอบขั้ นตอนท่ี  3  ได้แก่  กระดาษท าการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงาน 

ขั้ นตอนที่  ๔   จัดท า ร า ย ง านผลกา รสอบทานกา รประ เ มินผลการควบ คุมภ า ยในของผู ้ต ร วจสอบภา ย ใน   
(แบบ ปส.) เสนอผูบ้ริหารของหน่วยงาน (0.6 คะแนน) 

 ค าอธิบาย คณะกรรมการตรวจสอบภายในสรุปความเห็นในภาพรวมของหน่วยงานจากการสอบทานเน้ือหาการ
รายงานในแบบ ปอ. ๑ ปอ.๒ ปอ. ๓ แลว้น ามาจดัท ารายงาน แบบ ปส. เสนอผูบ้ริหารของหน่วยงาน 
 หลกัฐานประกอบขั้นตอนท่ี 4 ไดแ้ก่ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบ
ภายใน (แบบ ปส.) บนัทึกเสนอรายงานผลการสอบทานต่อผูบ้ริหารของหน่วยงาน  

ขั้นตอนที่ ๕  ส่ ง ส า เ น า แ ผ น ก า ร ส อ บ ท า น  ก ร ะ ด า ษ ท า ก า ร  แ ล ะ ร า ย ง า น ต า ม ขั้ น ต อ น ท่ี  3  แ ล ะ  4  
ใหก้ลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม ๒๕60 (0.6 คะแนน) 

 หลกัฐานประกอบขั้นตอนท่ี ๕ ไดแ้ก่ แผนการสอบทาน บนัทึกแจง้การเปิดตรวจ กระดาษท าการ รายงานแบบ 
ปส.  บนัทึกเสนอรายงาน แบบ ปส. ต่อผูบ้ริหารของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความส าเร็จของการสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

3 5 5 0.15 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : จดัท ารายงานเสนอต่อหวัหนา้หน่วยรับตรวจวา่ ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    หน่วยงานภายในโรงพยาบาลราชวิถี  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ความลา้ชา้ของหน่วยงานท่ีจดัรายงานควบคุมภายใน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : มีแผนการด าเนินงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2560 

หลกัฐานอ้างองิ :    

ขอ้มูลส่วนรายงานควบคุมภายใน 
1. หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  แบบ ปอ.1 
2. สรุปรายงานควบคุมภายในท่ีหน่วยงานจดัส่ง ประกอบดว้ย 
- แบบ ปอ.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน) 
- แบบ ปอ.2 (รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน) 
- แบบ ปอ.3 (รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน) 
- แบบติดตาม ปอ.3 (รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนและ

ระดบัองคก์ร) 
- ปส (รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน) 

2. สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการควบคุมภายในโรงพยาบาลราชวิถี  

คร้ังท่ี 1/2559  วนัองัคารท่ี 28 พฤศจิกายน  2559  เวลา 13.30  – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกมล สินธวานนท ์ชั้น 2 ตึกสิ

รินธร 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในโรงพยาบาลราชวถีิ  
คร้ังท่ี 2/2559 วนัจนัทร์ท่ี 19 ธนัวาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หอ้งประชุมกมล สินธวานนท ์ชั้น 2 ตึกสิรินธร 
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4 PPTประชุม คณะกรรมการควบคุมภายใน  19 ธ.ค. 59 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน  โรงพยาบาลราชวถีิ  
6. สรุปตารางรายงาน (แบบปอ.3 และแบบติดตามปอ.3)- 
เอกสารหมายเลข 1 -  4กลุ่มภารกิจ สรุปรายงานแบบ  ปย1-2 ปี 2559+สรุปหน่วยงาน59 - จดัgroup ล่าสุ 

ขอ้มูลจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
1. บนัทึกขอ้ความรายงานผลการสอบทานและการปะเมินการควบคุมภายใน 
2. บนัทึกขอเสนอแผนด าเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. รายงานแผนการสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. แผนการปฏิบติังาน (Engagement plan) 
5. บนัทึกขอเขา้อนุญาตเขา้สอบทานและประเมินผล 
6. บนัทึกขอเสนอแผนด าเนินการสอบทานและประเมินผล 
7. กระดาษท าการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
8. กระดาษท าการสอบทาน + ประเด็นท่ีสอบถาม 
9. ตารางแสดงรายละเอียดหน่วยงานท่ีจดัส่ง ปย.1 และ ปย. 2 
10.  บนัทึกขอเสนอรายงานผลการสอบทานการประเมินกผลการควบคุมภายใน 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผุต้รวจสอบภายใน 

 


