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สรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลราชวิถี 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) จ านวน 33 ตัวชี้วัด 
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สรุปผลระดับคะแนนตัวช้ีวัด  (จ านวน  33 ตัวชี้วัด) 
KPI ที่ได้ค่าคะแนนระดับ 2  ขึ้นไป  จ านวน  1 ตัว  (คิดเป็นร้อยละ 3.03 ) 
                1.3 ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน 
                 ตัวชี้วัด 1.3.3  การจัดผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
KPI ที่ได้ค่าคะแนนระดับ  3  ขึ้นไป  จ านวน 4  ตัว ( คิดเป็นร้อยละ 12.12 ) 

1.3 ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 1.3.1  การก าหนดทิศทางงานวิจัย (Research Direction) สู่ความส าเร็จด้านการวิจัย 
3.1 ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   
ตัวช้ีวัด 3.8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน  
ตัวช้ีวัด 4.5.1  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 

KPI ที่ได้ค่าคะแนนระดับ  4  ขึ้นไป  จ านวน 2  ตัว ( คิดเป็นร้อยละ 6.06 ) 
ตัวช้ีวัด 1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

                     เรื่อง การพัฒนาระบบ  Palliative care  ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 
ตัวช้ีวัด 3.5 ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยงาน 
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

KPI ที่ได้ค่าคะแนนระดับ  5  มีทั้งหมด  จ านวน 26  ตัว ( คิดเป็นร้อยละ 78.78 ) 

 

 

หมายเหตุ : จาก กพร. 

ตัวช้ีวัด 1.3  ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน  
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เจ้าภาพ) ชี้แจงผลการค านวณคะแนนทั้ง 4 ประกอบ(3/5/2/5)คือ 
5.52 เท่ากับค่าคะแนนที่ คือ  3 

ตัวช้ีวัด 3.1.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม  
กองคลัง (เจ้าภาพ) ช้ีแจง เกณฑ์การประเมิน ก าหนดให้ทุกส่วนราชการวัดผลการเบิกจ่ายจริง ไม่รวมใบสั่งซ้ือ/สัญญา 
โดยรพ.ราชวิถี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 92. 83 ค่าคะแนนที่ได้ คือ 3.42  

ตัวช้ีวัด 4.5.1 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน   
กลุ่มตรวจสอบภายใน (เจ้าภาพ) ยืนยันคะแนน 3 คะแนน เนื่องจากหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ไม่
ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ปรากฏแผนปฏิบัติงาน กระดาษท าการตรวจ และบันทึกการประชุมปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ 
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ค านิยาม  
KPI ที่ได้ค่าคะแนนระดับ  2  คะแนน   จ านวน 1 ตัว 
   1 1.3 ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน 

1.3.3  การจัดผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน ์
องค์ประกอบที่ 3  - การจัดการผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

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

ประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์ 
4 ผลผลิตงานวิจัยของหน่วยงาน สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิง

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

สาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์  (อย่างน้อย 2 โครงการ) 
หมายเหตุ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เจ้าภาพตัวชี้วัด) ชี้แจงสรุปผลคะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3 การจัดการผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เท่ากับ ค่าคะแนนที่ 2  

 
 
KPI ที่ได้ค่าคะแนนระดับ  3   คะแนน   จ านวน 4 ตัว 
   1 1.3 ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 1.3.1  การก าหนดทิศทางงานวิจัย 
องค์ประกอบที่ 1 – การก าหนดทิศทางงานวิจัย (Research Direction) สู่ความส าเร็จด้านการวิจัย  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนการก าหนดทิศทางสู่ความส าเร็จด้านการวิจัย 
1 จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่มีลักษณะคล้ายๆกันเพื่อพัฒนา 

ปริมาณและคุณภาพงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบัน 
2 ก าหนดทิศทางและแผนงานวิจัยของหน่วยงาน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หุ

สถาบัน) เพื่อเป็นแนวทางการท างานวิจัยในการแก้ไขปัญหาการแพทย์ในส่วนที่รับผิดชอบ 
3 ด าเนินการตามแผนงานวิจัยที่ก าหนดไว้ มีผลผลิตเป็นงานวิจัยโดยใช้ระบบการบริหาร

งานวิจัยติดตามความก้าวหน้า 
4 วิเคราะห์ผลความส าเร็จงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบันที่สามารถวัดได้เป็น ูปธรรม 

(ผลผลิตงานวิจัย 3-5 ปีท่ีผ่านมา) 
5 วิเคราะห์ผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงานหรือสถาบันที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมและมี

ผลกระทบต่อสาธารณะ (ผลผลิตงานวิจัยมากกว่า 5 ปีท่ีผ่านมา) 
 
หมายเหตุ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เจ้าภาพตัวชี้วัด) ชี้แจงผลคะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 การก าหนดทิศทางงานวิจัย (Research Direction) สู่ความส าเร็จด้านการวิจัย  
 เท่ากับ ค่าคะแนนที่ 3  

2. 3.1 ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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ตัวช้ีวัด 3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   
หมายเหตุ :  กองคลัง (เจ้าภาพตัวชี้วัด) ชี้แจงว่า เกณฑ์การประเมินของส านักงบประมาณ ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการวัดผลจากการเบิกจ่ายจริง ไม่รวมใบสั่งซ้ือ/สัญญา  โดยโรงพยาบาลราชวิถีเบิกจ่ายได้ร้อยละ 92.83    
ค่าคะแนนที่ได้คือ  3.42 

3. ตัวช้ีวัด 3.8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน  
หมายเหตุ :  หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล : กองคลัง  ประเมินผลค่าคะแนนที่ได้ คือ 3.5 
 

4. ตัวช้ีวัด 4.5.1  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
หมายเหตุ : กลุ่มตรวจสอบภายใน(เจ้าภาพตัวชี้วัด) ยืนยันค่าคะแนน 3 เนื่องจาก หน่วยงานด าเนินการ ตาม
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ไม่ครบถ้วน ได้แก่  ไม่ปรากฏแผนปฏิบัติงาน กระดาษท าการตรวจสอบ และบันทึกการ
ประชุมปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ  

 
 
 
KPI ที่ได้ค่าคะแนนระดับ 4   จ านวน  2 ตัว 
1. ตัวช้ีวัด 1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

เรื่อง การพัฒนาระบบ  Palliative care  ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 
กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ไม่ได้จัดท าบทความในหนังสือการแพทย์ไทย (Thailand Medical Services Profile: 
TMSP) 
หมายเหตุ : หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักวิชาการแพทย์   
ประเมินผลค่าคะแนนที่ได้ คือ  4 

2 ตัวช้ีวัด 3.5 ร้อยละความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยงาน ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  
หมายเหตุ  :  หน่วยงานส่วนกลางไม่ต้องท า ใช้คะแนนเดียวกับกองคลัง เนื่องจากกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดท าบัญชีภาพรวมของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารส่วนกลางกรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กองคลัง ประเมินผลค่าคะแนนที่ได้ คือ 4 

 
 
 
KPI ที่ได้ค่าคะแนนระดับ 5   มีทั้งหมด จ านวน   26   ตัว 

 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
1. ตัวช้ีวัดที ่1.2 ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการด้านวิชาการ (Technical support) ต่อ

เครือข่ายเขตสุขภาพ  
-สาขาโรคไต  และ การคลอดมาตรฐาน 
 

 1.3 ทิศทางงานวิจัย ความก้าวหน้า และผลกระทบงานวิจัยของหน่วยงาน 
2. ตัวชี้วัดที ่1.3.2 ระบบการบริหารงานวิจัย 
3. ตัวชี้วัดที ่1.3.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 ตัวช้ีวัดที ่1.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

เรื่อง :  การประเมินความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์น้ าเกลือบรรจุส าเร็จในกระบอกพลาสติกพร้อมใช้ส าหรับสวนล้าง
สายน้ าเกลือ   
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4. ตัวช้ีวัดที ่1.5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการกรมการแพทย์สู่อาเซียน 
5. ตัวช้ีวัดที ่1.6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 

Accreditation) 
  

 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  
6. ตัวช้ีวัดที ่2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการให้บริการ 
 ชื่อเรื่อง : กระบวนการคัดกรองและการเข้าถึงบริการผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลราชวิถี 

-คู่มือการให้บริการเป็นการต่อยอด “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)” 
7. ตัวช้ีวัดที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
8. ตัวช้ีวัดที ่2.3  ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 มิติที ่3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

9. 3.1 ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน 

10. ตัวช้ีวัดที ่3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบโครงการวิจัย 
11. ตัวช้ีวัดที ่3.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
12. ตัวช้ีวัดที ่3.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหน่วยงาน 
13. ตัวช้ีวัดที่ 3.6 ระดับความส าเร็จของการลงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
14. ตัวช้ีวัดที่ 3.7 ระดับความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน 
15. ตัวช้ีวัดที่ 3.9  การประหยัดน้ า  

 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  
16. ตัวช้ีวัดที ่4.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรการนโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดี ปี พ.ศ.2559 

 4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
17. ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
18. ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 

 4.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
19 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
20 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
21 ตัวช้ีวัดที่ 4.3.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
 4.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะองค์กรการประเมินสมรรถนะ แบ่งเป็น 3 กรณี 

หมายเหตุ : เป็นตัวช้ีวัดระดับกรม (กรมได้เท่าไร หน่วยงานได้เท่านั้น) 
22 กรณีที่ 1  การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management : OM) 
23 กรณีที่ 2 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management : DM) 
24 กรณีที่ 3 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management : IM) 
 4.5 ระดับความส าเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

25 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
26 ตัวช้ีวัดที่ 4.5.2 ระดับความส าเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
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