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Strategy  Map  กรมสนับสนนบริการสขภาพStrategy  Map  กรมสนบสนนุบรการสุขภาพ

เปน็องค์กรหลกัในการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านบริการสุขภาพและพฒันาศกัยภาพประชาชนใหส้ามารถพึ่งตนเองดา้นสขุภาพได้

วิส
ัยท

ัศน
์

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ร์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ร
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
ตา

มยุ
ทธ

ศา
สต

ร์

1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน

3. ประชาชนมีความรู้ที่จําเป็นและพฤติกรรม
ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ

2. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้บริการสุขภาพ

4. อสม. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

7. ผู้บริโภคได้รับ
การส่งเสริม
คุ้มครองด้าน
บริการสุขภาพ

คุณ
ภา

พ
กา

รใ
ห้บ

ริก
า ร

5. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน 
ควบคุมกํากับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและ

สามารถบริหารจัดการด้าน
สุขภาพได้ด้วยตนเอง

6.สถานบริการสุขภาพที่
ให้บริการชาวต่างชาติได้รับ

การสุขเสริมสนับสนุน
คุณภาพมาตรฐาน

9. อสม.และภาคีเครือข่ายมี
ศักยภาพและได้รับการสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ด้านสุขภาพ

ธิภ
าพ

ขอ
ง

บัติ
รา

ชก
าร 11. กระบวนการ

ส่งเสริมการคุ้มครอง
ด้านบริการสขภาพ

10.. กระบวนการส่งเสริมพัฒนาฯ

มาตรฐานบริการ มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐานสถาน มาตรฐาน มาตรฐานสถาน

12.. กระบวนการส่งเสริมพัฒนาฯ

การถ่ายทอด พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม 

ปร
ะส

ิทธ
ิ

กา
รป

ฏิบั

ดานบรการสุขภาพ
ระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ

13. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

ฐ
สุขภาพรองรับ
ชาวต่างชาติ

ฐ
งานสุข
ศึกษา

ฐ
อาคารและ

สภาพแวดล้อม

ฐ
วิศวกรรม
การแพทย์

ฐ
บริการสุขภาพ
ภาคเอกชน

ฐ
การประกอบ
โรคศิลปะ

ฐ
ประการธุรกิจ
บริการสุขภาพ

ความรูด้้าน
สุขภาพ

สนับสนุน อสม.และภาคี
เครือข่าย

กา
รพั

ฒ
นา

อง
ค์ก

ร 14. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู้

15.  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

17.  บริหารจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

16.  พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล3



Strategy  Map  กองแบบแผน

ป็ ์ ชั้ ํ ใ ํ ส ้ ส สัศน
์

เปนองคการชนนาในการกาหนดมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข
วิส

ัยทั

ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ

ค้มครองผบ้ริโภคด้านบริการสขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม

ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
คุมครองผบูรโภคดานบรการสุขภาพ

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
มยุ

ทธ
ศา

สต
ร์

E2.สถานบริการสุขภาพมีแผนแม่บทเพื่อใชใ้นการพัฒนา
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

E3.สถานบริการสุขภาพได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

E1.สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพตาม
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

าพ บร
ิกา

ร

C4.สถานบริการสุขภาพได้รับการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

C5.ให้บริการด้านกระบวนการจัดการงาน
ก่อสร้างอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

คุณ
ภา

กา
รใ

ห้บ

C7.ผู้รับบริการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการงานก่อสร้าง

C6.กองแบบแผนมีกรอบและกระบวนการ
ในการรับรองมาตรฐาน

C8.กองแบบแผนมี หลักเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้
ด้านอาคารของสถานบริการสุขภาพ

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พข
อง

กา
รป

ฏิบั
ติร

าช
กา

ร

P12.พัฒนากระบวนการสร้างองค์
ความรู้และกําหนดมาตรฐาน

P11.ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการการออกแบบ

P10.พัฒนาระบบในการติดตามและการประเมินผล
การอํานวยการและการควบคุมการก่อสร้าง

P9.ประเมินและพัฒนา
แบบรูปให้มีมาตรฐาน

กา
รพั

ฒ
นา

อง
ค์ก

ร

L13.พัฒนาศักยภาพบุคลากร L14.พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ L15.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ L16.พัฒนาการจัดการความรู้
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Strategy  Map  กองแบบแผน

เป็นองค์การชั้นนําในการกําหนดมาตรฐานอาคารัศน
์

Strategy  Map  กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ

เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุขวิส

ัยทั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนาสถานบริการสขภาพม่งส่มาตรฐาน ผลิตและจัดการองค์ความร้ด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ุ ู
ด้านบริการสุขภาพและพัฒนาศักยภาพประชาชน

ให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

ผล สต
ร์ E๒.สถานบริการสุขภาพ

ี ่ ื่ ใ ้

พฒนาสถานบรการสุขภาพมุงสูมาตรฐาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

E๓.สถานบริการสุขภาพE๑.สถานบริการสุขภาพ

ผลตและจดการองคความรูดาน
อาคารและสภาพแวดล้อมคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน 

ปร
ะส

ิทธ
ผิ

ตา
มยุ

ทธ
ศา

ส มีแผนแม่บทเพือใช้
ในการพัฒนามาตรฐาน

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

C๔.สถานบริการสขภาพ C๕.ให้บริการด้านกระบวนการ

มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ

มีคุณภาพตามมาตรฐาน

คุณ
ภา

พ
กา

รให
้บร

ิกา
ร

C๗.ผู้รับบริการมีส่วนร่วม
้

C๖.กองแบบแผนมีกรอบ
และกระบวนการ

ุ
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

อาคารและสภาพแวดล้อม

C๕.ใหบรการดานกระบวนการ
จัดการงานก่อสร้าง

อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน C๘.กองแบบแผน
มีหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
 องค์ความรู้ ด้านอาคาร
ของสถานบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน 
ควบคุมกํากับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ

พข
อง ชก
าร I๑๒.พัฒนากระบวนการ

ในกระบวนการจัดการงานก่อสร้างในการรับรองมาตรฐาน

I๑๑.ปรับปรุงและI๑๐.พัฒนาระบบในการติดตามI๙.ประเมิน

ุ ุ ฐ ุ

 กระบวนการส่งเสริมพัฒนาฯ

มาตรฐานอาคาร

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
กา

รป
ฏิบ

ัติร
าช สร้างองค์ความรู้

และกําหนดมาตรฐาน
พัฒนากระบวนการ

การออกแบบ
และการประเมินผลการอํานวยการ

และการควบคุมการก่อสร้าง
และพัฒนาแบบรูป

ให้มีมาตรฐาน

มาตรฐานอาคาร
และสภาพแวดล้อม

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลย ี

กา
รพั

ฒน
า

อง
ค์ก

ร L๑๓.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

L๑๔.พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

และประชาสัมพันธ์

L๑๕.พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

L๑๖.พัฒนาการ
จัดการความรู้

พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการความรู้

พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บริหารจัดการ
โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

พัฒนา
ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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ใ ์

Strategy  Map  กองแบบแผน

การประเมินในภาพรวมขององค์กร (Corporate Scorecard)

 โครงการ (Project) กองแบบแผนตัวชี้วัด (KPI) กองแบบแผน

ล ตร
์ E1.สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

KPI-๑.๑.๑  จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดลอ้ม  เป้าหมาย 160 แห่ง

โครงการประเมินติดตาม ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานบริการ
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
มยุ

ทธ
ศา

ส

E2 สถานบริการสขภาพมีแผนแม่บทเพื่อใช้

ดานอาคารและสภาพแวดลอม มาตรฐานดานอาคารแล สภาพแวดลอม  เปาหมาย 160 แหง

KPI ๒ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน โ ั ํ ั ่ ื่ ั โ ้ ื้ ้

ุ ุ

E2.สถานบรการสุขภาพมแผนแมบทเพอใช
ในการพัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

KPI-๑.๑.๒ รอยละความสาเรจของการดาเนนงานตามแผนงาน
โครงการจัดทําผังแม่บทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ   จํานวน 5 แห่ง

โครงการจัดทําผังแม่บทเพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ  

โครงการการออกแบบและจัดทําแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารหน่วยจ่าย
กลางและโรงซักฟอกสําหรับโรงพยาบาลชมชนขนาด 60 เตียง 

E3.สถานบริการสุขภาพได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

KPI-๑.๑.๓  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

โครงการการออกแบบหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ุ

โครงการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสถานบริการสุขภาพ
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การประเมินในภาพรวมขององค์กร (Corporate Scorecard)
 โครงการ (Project) กองแบบแผน

C4 สถานบริการสขภาพได้รับการประเมินตามเกณฑ์

Strategy  Map  กองแบบแผน
( j )

ตัวชี้วัด (KPI) กองแบบแผน

KPI-๒.๑.๓  จํานวนแบบของสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อ
การขอประกอบกิจการใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ เป้าหมาย 
๔๐ แบบ

โครงการตรวจสอบแบบสถานพยาบาลเอกชน

คุณ
ภา
พ

รใ
ห
บ
ริก
าร

C4.สถานบรการสุขภาพไดรบการประเมนตามเกณฑ
มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

C5.ให้บริการด้านกระบวนการจัดการ
งานก่อสร้างอย่างมีคณภาพมาตรฐาน

KPI-๒.๑.๔  จํานวนสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการตรวจคุณภาพ
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดลอ้ม  เป้าหมาย  ๙๕   แห่ง

โครงการตรวจคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน

๔๐ แบบ

โครงการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ

ค
กา
ร งานกอสรางอยางมคุณภาพมาตรฐาน

C6.กองแบบแผนมีกรอบและกระบวนการ
ในการรับรองมาตรฐาน

KPI-๒.๑.๑  จํานวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ 
เป้าหมาย 190 โครงการ

โครงการอํานวยการก่อสร้าง 
 

โครงการควบคุม กํากับการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

C7.ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการงานก่อสร้าง

C8. กองแบบแผนมี หลักเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้
ด้านอาคารของสถานบริการสุขภาพ

โครงการออกแบบและจัดทํารูปแบบมาตรฐานอาคารผู้ป่วยนอกและ
อุบัติเหตุอาคารวินิจฉัยและรักษาและอาคารสนับสนุนบริการ 
สถานบริการสุขภาพ ระดับตติยภูมิ (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี

 ระหว่าง 2554-2555

KPI-๒.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการจัดทําหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  องค์ความรู้ด้านอาคารของ
สถานบริการสุขภาพ

P10.พัฒนาระบบในการติดตามและการประเมินผลการ

P9.ประเมินและพัฒนาแบบรูปให้มีมาตรฐาน
โครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพมาตรฐานอาคารKPI-๓.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน

โครงการจัดทําหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  องค์ความรู้ด้านอาคารของ

ป
ระ
สิท

ธิภ
าพ

ขอ
ง

กา
รป

ฏ
ิบั
ติร

าช
กา
ร

P12.พัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้และกําหนดมาตรฐานP11.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการออกแบบ

อํานวยการและการควบคุมการก่อสร้าง โครงการพัฒนากระบวนงานการควบคุมการก่อสร้างให้ได้คุณภาพ
ฐ ู

สถานบริการสุขภาพ

กา
รพ

ัฒ
น
า

อง
คก

ร L13.พัฒนาศักยภาพบุคลากร L14.พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

L15.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ L16.พัฒนาการจัดการความรู้ 7



วิสัยทัศนก์องแบบแผน 
เป็นองคก์ารชั้นนําในการกําหนดมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

ภารกิจ (อํานาจหน้าที่กองแบบแผน) 
              กฏกระทรวง  แบ่งสว่นราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2552 

    (1)  ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลให้อาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้คุณภาพมาตรฐานด้วยการให้บริการทางวิชาการและ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านการออกแบบ อํานวยการและควบคุมคุณภาพ 
การก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฏหมายว่าด้วยการควบคุม 
อาคาร และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

         (2)  กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรม ด้านอาคารประเภท สถานพยาบาล และอาคารเกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน 
ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

         (3)  วิเคราะห์ วิจัย กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานรวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ด้านอาคาร 
สถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้ 
มาตรฐานทางวิชาชีพสอดคล้อง กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

         (4)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย  
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ 
1. พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
2. ผลิตและจดัการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
 

8 



กลยุทธ์หลัก   
1. พัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน  
2. จัดระบบและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของการอํานวยการและ การควบคุมการก่อสรา้ง 
3. ผลิตและจดัการความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ  
4. ปรับปรุง  พัฒนา ประสิทธิภาพการทํางาน  
  

เป้าประสงคห์ลัก       
1. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
2. สถานบริการสุขภาพมีแผนแม่บทเพื่อใช้ในการพัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
3. สถานบริการสุขภาพได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

  
 
 
 
 

 
   

9 



๑๐ 
 

กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของกองแบบแผน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชีว้ัด นํ้าหนัก หมายเหตุ 

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล  ๔๐  

 ตัวชีว้ัดที ่๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถว่งนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ  
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกองแบบ
แผน 

๔๐  

 ตัวชีว้ัดท่ี ๑.๑.๑ จํานวนสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม 
-โครงการประเมินตดิตาม ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถาน
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

๑๐  

 ตัวชีว้ัดท่ี ๑.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการจัดทําผังแม่บท
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ 
-โครงการจัดทาํผังแม่บทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการ
สุขภาพ 

๑๐  

 ตัวชีว้ัดท่ี ๑.๑.๓ ร้อยละเฉลีย่ถว่งนํ้าหนักของ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

๒๐  

 -โครงการออกแบบและจัดทําแบบก่อสร้างต้นแบบ
อาคารหน่วยจ่ายกลางและโรงซักฟอกสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 

(๕)  

 -โครงการออกแบบหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

(๑๐)  

 -โครงการจัดทาํเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสถาน
บริการสุขภาพ 
 

(๕)  



๑๑ 
 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

 ๓๐  

 ตัวชีว้ัดที ่๒.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย 
ถว่งนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) กองแบบ
แผน  

๒๕  

 ตัวชีว้ัดท่ี 2.๑.๑   จํานวนโครงการก่อสร้างของสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
 -โครงการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ 
 -โครงการควบคุม กํากับการก่อสร้างอาคารสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
-โครงการอํานวยการก่อสร้าง 

๑๕ 
 
 

(5) 
(๕) 
 

(๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวชีว้ัดที่ ๒.๑.2    ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ จัดทําหลักเกณฑ์
มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารของสถานบริการ
สุขภาพ 
-โครงการออกแบบและจัดทาํรูปแบบมาตรฐาน
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุอาคารวินิจฉยัและ
รักษา และอาคารสนับสนุนบริการ สถานบริการ
สุขภาพระดับตติยภูม ิ

๔ 
 
 
 

 
 
 
 

 ตัวชีว้ัดท่ี 2.1.3 จํานวนแบบของสถานพยาบาล 
เอกชนที่ได้รับการตรวจสอบ เพ่ือการขอประกอบ
กิจการใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
-โครงการตรวจสอบแบบสถานพยาบาลเอกชน 

๓  

 ตัวชีว้ัดที่ ๒.๑.4  จํานวนสถานพยาบาลเอกชนที่
ได้รับการตรวจคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
-โครงการตรวจคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล
เอกชน 

๓  

 ตัวชีว้ัดที ่๒.๒  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถว่งนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่
กองแบบแผนได้รับมอบหมาย 

5  

 ตัวชีว้ัดที ่ ๒.๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ  
ของผู้รับบริการ    

2 
 

 



๑๒ 
 

 ตัวชีว้ัดที ่ ๒.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

3  

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

 ๑0  

 ตัวชีว้ัดที ่๓.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถว่งนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กองแบบแผน 

4  

 ตัวชีว้ัดที ่๓.๑.๑ ร้อยละเฉลีย่ถว่งนํ้าหนักของ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ประเมินและพัฒนาแบบรูปให้มีมาตรฐาน 

4  

 -โครงการตดิตามและประเมนิผลคุณภาพมาตรฐาน
อาคาร 

(2)  

 -โครงการพัฒนากระบวนงานการควบคุมการก่อสร้าง
ให้ได้คุณภาพ 

(2)  

 ตัวชีว้ัดที ่๓.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถว่งนํ้าหนักในบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ัดที่กอง
แบบแผนได้รับมอบหมาย 

6  

 ตัวชีว้ัดที ่ ๓.๒.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมระดับสํานัก/กอง 

1  

 ตัวชีว้ัดที ่๓.๒.2 ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายใน 

2  

 ตัวชีว้ัดที ่3.2.3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถว่งนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายของตัวชีว้ัดที่
สอดคล้องกับภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ของสว่น
ราชการท่ีเน้นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

3  

 ตัวชีว้ัดที ่3.2.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วย 

(1)  

 ตัวชีว้ัดที ่3.2.3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถว่งนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

(2)  

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนา
องค์การ 

 ๒๐  

 ตัวชีว้ัดที ่4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๒๐  

 ตัวชีว้ัดที่ 4.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ PMQA : FL 
หมวด ๒ และหมวด ๔ 

๘  



๑๓ 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของสํานัก/
กอง/หน่วยงาน ตามเกณฑ์ FL ในหมวด ๑-๖ 
(หมวด ๗) 

๖  

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 ระดับความสําเร็จของการประเมิน
องค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนท่ี๑ จัดทําหมวดลักษณะสําคัญขององค์การ 
(หมวด P) ครบถ้วน 
ขั้นตอนท่ี๒ ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์FL 
ได้ครบถ้วน 
ขั้นตอนท่ี๓ ประเมินองค์การด้วยตนเอง ตาม
โปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  
ขั้นตอนท่ี๔ ประเมินองค์การด้วยตนเอง ตาม
โปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐  
ขั้นตอนท่ี๕ ประเมินองค์การด้วยตนเอง ตาม
โปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐  

๖ 
 
 
 

 

 รวม ๑๐๐  
 



 

 
 ๑๔  

 

ตัวชีว้ัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการและภารกิจหลัก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ   

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ข้อสังเกต 
๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มิตทิี่๑ มิตดิ้านประสทิธิผล  (ร้อยละ ๔๐)  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกองแบบแผน  (ร้อยละ ๔๐) 

 พัฒนาสถานบริการ 
 สุขภาพมุ่งสู ่
 มาตรฐาน 
 ด้านอาคารและ 
 สภาพแวดล้อม 

สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

๑.๑.๑ จํานวนสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐได้รบัการ
ประเมินผา่นเกณฑ์
มาตรฐานดา้นอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

-โครงการประเมินติดตาม 
ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถาน
บริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๑๖๐ แห่ง 
 

 
 

- 
แห่ง 

- 
แห่ง 

- 
แห่ง 

๑๔๐ 
แห่ง 

๑๔๕ 
แห่ง 

๑๕๐ 
แห่ง 

๑๕๕ 
แห่ง 

๑๖๐ 
แห่ง 

 

 พัฒนาสถานบริการ 
 สุขภาพมุ่งสู ่
 มาตรฐาน 
 ด้านอาคารและ 
 สภาพแวดล้อม 

สถานบริการ
สุขภาพมีแผน
แม่บทเพื่อใช้ใน
การพัฒนา
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

  ๑.๑.๒ ร้อยละความสาํเร็จของการ
ดําเนนิงานตามแผนงาน
โครงการจัดทาํผังแม่บทเพือ่
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ 
-โครงการจัดทําผังแม่บทเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมของ

๑๐ ร้อยละ
๑๐๐ 

(จํานวน ๕ แห่ง) 

- 
แห่ง 

- 
แห่ง 

- 
แห่ง 

ร้อย
ละ
๖๐ 

ร้อย 
ละ 
๗๐ 

ร้อย
ละ
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๙๐ 

ร้อย
ละ

๑๐๐ 

 



 

  ๑๕  
 

สถานบริการสุขภาพ (๕ แห่ง) 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์  ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
   ข้อสังเกต 

๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลิตและจัดการ
องค์ความรู้ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

สถานบริการ
สุขภาพได้รับการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

๑.๑.๓ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกั
ของความสําเร็จในการ
ดําเนนิงานตามแผนงาน
โครงการถ่ายทอดองค์
ความรูด้้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
ประกอบด้วย ๓ โครงการ 
-โครงการออกแบบและ
จัดทําแบบก่อสร้างต้นแบบ
อาคารหน่วยจ่ายกลางและ
โรงซักฟอกสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชนขนาด  
60 เตียง 
-โครงการ การออกแบบ
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
-โครงการจัดทําเกณฑ์
มาตรฐานการออกแบบสถาน
บริการสุขภาพ 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
 
 

(๑๐) 
 
 

(๕) 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อย
ละ
๖๐ 

ร้อย 
ละ 
๗๐ 

ร้อย 
ละ 
๘๐ 

ร้อย 
ละ 
๙๐ 

ร้อย 
ละ 

๑๐๐ 



 

  ๑๖  
 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 
ข้อสังเกต 

๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มิตทิี่๒ มิตดิ้านคณุภาพการใหบ้รกิาร  (ร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกองแบบแผน  (ร้อยละ ๒๕) 

 พัฒนาสถานบริการ 
 สุขภาพมุ่งสู ่
 มาตรฐาน 
 ด้านอาคารและ 
 สภาพแวดล้อม 

ให้บริการด้าน
กระบวนการ
จัดการงาน
ก่อสร้างอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน 

๒.๑.๑ 

 
 
 
 

 

จํานวนโครงการก่อสร้างของ
สถานบริการสขุภาพภาครัฐ
ได้รบัการส่งเสริม สนับสนุน
พฒันาคณุภาพมาตรฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม  
ประกอบด้วย ๓ โครงการ  
-โครงการออกแบบอาคาร
สถานบริการสขุภาพ 
-โครงการควบคุม กํากับการ
ก่อสร้างอาคารสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
-โครงการอํานวยการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 

(๕) 
 

(๕) 
 

 
 

(๕) 

๑๙๐ 
โครงการ 

๑๙๐ 
โครง 
การ 

๑๙๒ 
โครง 
การ 

๑๙๕ 
โครง 
การ 

๑๕๐ 
โครง
การ 

๑๖๐ 
โครง 
การ 

๑๗๐ 
โครง
การ 

๑๘๐ 
โครง
การ 

๑๙๐ 
โครง 
การ 

 



 

  ๑๗  
 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลิตและจัดการองค์ 
ความรู้ด้านอาคาร 
และสภาพแวดล้อม 

กองแบบแผนมี  
หลักเกณฑ์  
มาตรฐาน  
องค์ความรู้ด้าน
อาคารของสถาน
บริการสุขภาพ 

๒.๑.๒ ร้อยละความสาํเร็จของการ
ดําเนนิงานตามแผนงาน
โครงการ จัดทาํหลกัเกณฑ์
มาตรฐาน องค์ความรูด้า้น
อาคารของสถานบริการ
สุขภาพ 
-โครงการออกแบบและจัดทาํ
รูปแบบมาตรฐานอาคาร
ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
อาคารวินิจฉัยและรักษา และ
อาคารสนับสนุนบริการ สถาน
บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ 

๔ ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - ร้อย
ละ 
๖๐ 

ร้อย 
ละ  
๗๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๙๐ 

ร้อย
ละ 

๑๐๐ 

 

 พัฒนาสถานบริการ 
 สุขภาพมุ่งสู ่
 มาตรฐาน 
 ด้านอาคารและ 
 สภาพแวดล้อม 

สถานบริการ
สุขภาพได้รับการ
ประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

๒.๑.๓ จํานวนแบบของ
สถานพยาบาล 
เอกชนที่ได้รบัการ
ตรวจสอบ เพือ่การขอ
ประกอบกิจการใหม่หรือ
เปลีย่นแปลงการประกอบ
กิจการ 
-โครงการตรวจสอบแบบ
สถานพยาบาลเอกชน 

๓ ๔๐ 
แบบ 

- - ๕๓ 
แบบ 

๒๐ 
แบบ 

๒๕ 
แบบ 

๓๐ 
แบบ 

๓๕ 
แบบ 

๔๐ 
แบบ 

 



 

  ๑๘  
 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 พัฒนาสถานบริการ 
 สุขภาพมุ่งสู ่
 มาตรฐาน 
 ด้านอาคารและ 
 สภาพแวดล้อม 

สถานบริการ
สุขภาพได้รับการ
ประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

๒.๑.๔ จํานวนสถานพยาบาลเอกชน
ที่ได้รบัการตรวจคุณภาพ
มาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
-โครงการตรวจคุณภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาล
เอกชน 

๓ ๘๑ 
แห่ง 

- - ๙๖ 
แห่ง 

๖๑ 
แห่ง 

๖๖ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๖ 
แห่ง 

๘๑ 
แห่ง 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดทีก่องแบบแผนได้รบัมอบหมาย  (ร้อยละ ๕) 
 ความพึงพอใจ   
 
 
 

 
 
 
 

๒.๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของระดบัความพงึ
พอใจของผู้รบับรกิาร  
 

๒ 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๘๕ 

 
 
 

ขั้นตอนที่๕ 
ผลการสํารวจ

ความพึง
พอใจร้อยละ

๘๕ 
 
 

ขั้นตอนที่๕ 
ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 
๘๕ 

 

ร้อย 
ละ 
๘๕ 

 
 

ร้อย
ละ 
๖๕ 

 
 

ร้อย 
ละ 
๗๐ 

 
 

ร้อย
ละ 
๗๕ 

 
 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

 
 

ร้อย
ละ 
๘๕ 

 

 
 
 
 

 คุณภาพการให ้
บริการ 

 ๒.๒.๒ ระดบัความสาํเร็จในการ
เปดิเผยข้อมูลข่าวสาร  

๓ 
 
 
 
 

ระดับ 
๕ 
 

- ขั้น 
ตอน 
ที่๕ 

ขั้น 
ตอน 
ที่๕ 

ขั้น 
ตอน
ที่๑ 

 

ขั้น 
ตอน 
ที่๒ 

ขั้น 
ตอน
ที่๓ 

ขั้น 
ตอน
ที่๔ 

ขั้น 
ตอน 
ที่๕ 

 
 
 
 

 



 

  ๑๙  
 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มิตทิี่๓  มิตดิ้านประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ  (ร้อยละ ๑๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกองแบบแผน  (ร้อยละ ๔) 

พัฒนาสถานบริการ 
สุขภาพมุ่งสู่มาตรฐาน
ด้านอาคารและ 
สภาพแวดล้อม/ 
ผลิตและจัดการองค์ 
ความรู้ด้านอาคาร 
และสภาพแวดล้อม 

พัฒนาระบบใน
การติดตามและ
การประเมินผล
การอํานวยการ
และการควบคมุ
การก่อสร้าง 

๓.๑.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของ
ความสาํเร็จในการ
ดําเนนิงานตามแผนงาน
โครงการประเมินและพฒันา
แบบรูปให้มีมาตรฐาน 
ประกอบด้วย ๒ โครงการ  
-โครงการติดตามและ
ประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน
อาคาร 
-โครงการพัฒนากระบวนงาน
การควบคุมการก่อสร้างให้ได้
คุณภาพ 

๔ 
 
 
 
 
 

(๒) 
 
 

(๒) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - ร้อย
ละ 
๖๐ 

ร้อย 
ละ  
๗๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๙๐ 

ร้อย
ละ 

๑๐๐ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดทีก่องแบบแผนได้รบัมอบหมาย  (ร้อยละ ๖) 
 การบริหาร
งบประมาณ 
 
 

 ๓.๒.๑ ร้อยละของการเบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจ่าภาพรวม
ระดบัสํานัก/กอง 
 
 
 

๑ ร้อยละ 
๙๕ 

- ร้อย 
ละ 

๑๐๐ 

ร้อย 
ละ 

๙๙.๔๓ 

ร้อย
ละ 
๙๑ 

ร้อย 
ละ 
๙๒ 

ร้อย
ละ 
๙๓ 

ร้อย
ละ 
๙๔ 

ร้อย
ละ 
๙๕ 

 

 



 

  ๒๐  
 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์  ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 การควบคุม
ภายใน 

 ๓.๒.๒ ระดบัความสาํเร็จของการ
ควบคุมภายใน 

๒ ระดับ 
๕ 
 

- - ขั้น 
ตอน 
ที่๕ 

ขั้น 
ตอน
ที่๑ 

ขั้น 
ตอน 
ที่๒ 

ขั้น 
ตอน
ที่๓ 

ขั้น 
ตอน
ที่๔ 

ขั้น 
ตอน 
ที่๕ 

 

 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ 

 ๓.๒.๓ ระดบัความสาํเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัของการ
บรรลเุปา้หมายของตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกบัภารกิจหลกั/
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ทีเ่นน้ถึงประสทิธิภาพของ
การปฏบิตัริาชการตาม พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธกีาร
บรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ ี
พ.ศ.2546 

๓           

  ๓.๒.๓
.๑ ระดบัความสาํเร็จของการ

จัดทาํต้นทนุตอ่หน่วย 
(๑) ระดับ 

๕ 
- - - ขั้น 

ตอน
ที่๑ 

ขั้น 
ตอน 
ที่๒ 

ขั้น 
ตอน
ที่๓ 

ขั้น 
ตอน
ที่๔ 

ขั้น 
ตอน 
ที่๕ 

 

  ๓.๒.๓
.๒ ระดบัความสาํเร็จของร้อย

ละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบ้ริการ 

(๒) ระดับ 
๕ 

- - - ขั้น 
ตอน
ที่๑ 

ขั้น 
ตอน 
ที่๒ 

ขั้น 
ตอน
ที่๓ 

ขั้น 
ตอน
ที่๔ 

ขั้น 
ตอน 
ที่๕ 

 



 

  ๒๑  
 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์  ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มิตทิี่4 มิตดิ้านการพฒันาองค์การ  (ร้อยละ ๒๐) 
 การบริหาร
จัดการองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัดที่ 4.๑ ร้อยละของการ
ผ่านเกณฑ์ PMQA : FL 
หมวด ๒ และหมวด ๔ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความสําเร็จ
ของการบรรลเุป้าหมาย
ความสาํเร็จของผลลพัธ์
การดาํเนินการของสาํนกั/
กอง/หน่วยงาน ตามเกณฑ์ 
FL ในหมวด ๑-๖ (หมวด 
๗) 

ตัวชี้วัดที ่4.3 ระดบั
ความสาํเร็จของการประเมิน
องค์การด้วยตนเองตามแนว
ทางการพฒันาคณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครัฐ
ระดบัพืน้ฐาน 

๒๐ 
 
 
 

ระดับ ดําเนินการ
ครบถ้วน

ตาม
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ดําเนินการ
ครบถ้วน

ตาม 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ดําเนินการ
ครบถ้วน

ตาม
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ระดับ
๑ 

 

ระดับ 
๒ 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ
๕ 
 

 

 



 

  ๒๒  
 

 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลกั 

เป้าประสงค ์  ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๔๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  

 ขั้นตอนที่๑ จดัทําหมวด
ลักษณะสําคญัขององค์การ 
(หมวด P) ครบถ้วน 
ขั้นตอนที่๒ ประเมินองค์การ
ด้วยตนเองตามเกณฑ์FL ได้
ครบถ้วน 
ขั้นตอนที่๓ ประเมินองค์การ
ด้วยตนเอง ตามโปรแกรม 
Self Certify FL ได้ครบถ้วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ขั้นตอนที่๔ ประเมินองค์การ
ด้วยตนเอง ตามโปรแกรม 
Self Certify FL ได้ครบถ้วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
ขั้นตอนที่๕ ประเมินองค์การ
ด้วยตนเอง ตามโปรแกรม 
Self Certify FL ได้ครบถ้วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

          

   น้ําหนักรวม ๑๐๐           
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่ 1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่ 1 ชื่อ  พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ 1  
สถานบริการสุขภาพมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ ๑.1.1 
จํานวนสถาน
บริการสุขภาพ
ภาครัฐได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

โครงการที่ 1 โครงการประเมิน
ติดตาม ส่งเสริมพัฒนาอาคาร
สถานบริการสขุภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข 

๑๐ ร้อยละ ๕ 
 

ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ พ.ย.๕๓ ก.ย.54 นายชัยสิทธิ์ 
ติณกุลกําจร 

 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน  ร้อยละ ๕    พ.ย.๕๓ พ.ย.๕๓ ร้อยละ ๕ 
กิจกรรมที่ 2 กําหนดเป้าหมาย
สถานบริการสุขภาพ 

  ร้อยละ ๑๐   ธ.ค.๕๓ ธ.ค.๕๓ ร้อยละ ๑๕ 

กิจกรรมที่ 3 จัดทําแบบประเมิน
มาตรฐานอาคารสถานบริการ
สุขภาพ 

  ร้อยละ ๒๐   ธ.ค.๕๓ มี.ค.๕๔ ร้อยละ ๓๕ 

 กิจกรรมที่ 4 แจ้งสถานบริการ
สุขภาพเป้าหมายดําเนินการ  

  ร้อยละ ๑๐   มี.ค.๕๔ มี.ค.๕๔ ร้อยละ ๔๕ 

 กิจกรรมที่ 5 ติดตามการประเมิน
มาตรฐานกลุ่มเป้าหมาย  

   ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ๑๕ พ.ค.๕๔ ก.ย.๕๔ ร้อยละ ๘๕ 

 กิจกรรมที่ ๖ ประเมินผลสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะและแผนการพัฒนา
และแจ้งสถานบริการสุขภาพ
เป้าหมาย  

    ร้อยละ๑๕ ก.ย.๕๔ ก.ย.๕๔ ร้อยละ ๑๐๐ 

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         
 

 



 

๒๔ 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่  1   คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์สํานัก/กอง  ที่  1  พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๒  
สถานบริการสุขภาพมี
แผนแม่บทเพื่อใช้ใน
การพัฒนามาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม   

ตัวชี้วัดที่ ๑.1.๒ 
ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน
โครงการจัดทําผัง
แม่บทเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสุขภาพ 
 

โครงการที่ ๑  โครงการจัดทําผัง
แม่บทเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ 

๑๐ ร้อยละ 
๑๑.๕ 

ร้อยละ ๕๓ ร้อยละ ๙๓ ร้อยละ ๑๐๐ ต.ค.53 ก.ย.54 นางประจบ 
สุโพธิ์ 

  กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน  ร้อยละ ๑    ต.ค.๕๓ ต.ค.๕๓ ร้อยละ ๑ 
  กิจกรรมที่ 2 ศึกษา  ค้นคว้า   

หาข้อมูล รวบรวมเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

 ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๒   ๑๕ ต.ค.๕๓ ๓๐พ.ย.๕๓ ร้อยละ๑๑ 

  กิจกรรมที่ 3 สร้างและตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม  

 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ ๑.5   ๑๕ พ.ย.๕๓ ๓๑ ธ.ค.๕๓ ร้อยละ๑๓ 

  กิจกรรมที่ 4  ประชุมคัดเลือก
หน่วยงาน 

 ร้อยละ ๒    ธ.ค.๕๓ ธ.ค.๕๓ ร้อยละ๑๕ 

  กิจกรรมที่ 5 เดินทางไปศึกษา
สถานที่จริง สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ร้อยละ๕ ร้อยละ๑๐  ธ.ค.๕๓ ๑๕มี.ค.๕๔ ร้อยละ๓๐ 



 

๒๕ 
 

  กิจกรรมที่ ๖ สํารวจสภาพพื้นที่  
จัดทําผังสํารวจ  

  ร้อยละ๑๓   ๑ธ.ค.๕๓ ๑๕มี.ค.๕๔ ร้อยละ๔๓ 

  กิจกรรมที่ ๗ เดินทางไปศึกษาดู
งานต่างประเทศ 

  ร้อยละ ๕   ม.ค.๕๓ มี.ค.๕๔ ร้อยละ๔๘ 

  กิจกรรมที่ ๘ เก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด  วิเคราะห์ข้อมูล  

  ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕  ๑ก.พ.๕๔ ๑๕ มี.ค.
๕๔ 

ร้อยละ๕๘ 

  กิจกรรมที่ ๙ นําผลการวิเคราะห์มา
เป็นข้อมูลในการออกแบบผังแม่บท 

  ร้อยละ๕ ร้อยละ๑๕  ๑๕มี.ค.๕๔ ๑๕พ.ค.๕๔ ร้อยละ๗๘ 

  กิจกรรมที่ ๑๐ จัดทําผังแม่บท
รวมทั้งข้อมูลประกอบผังแม่บท 

  ร้อยละ๕ ร้อยละ๑๐  ๑พ.ค.๕๔ ๓๑ส.ค.๕๔ ร้อยละ๙๓ 

  กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารทั้งหมด 

    ร้อยละ๑ ๑พ.ค.๕๔ ๓๑ส.ค.๕๔ ร้อยละ๙๔ 

  กิจกรรมที่ ๑๒ จัดทําเอกสาร 
สรุปผลการดําเนินการ  

    ร้อยละ๑ ๑๕ส.ค.๕๔ ๑๕ก.ย.๕๔ ร้อยละ๙๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๓ จัดส่งเอกสารให้
หน่วยงานเผยแพร่ทาง WEB SITE 

    ร้อยละ๒ ก.ย.๕๔ ก.ย.๕๔ ร้อยละ๙๗ 

  กิจกรรมที่ ๑๔ ประชุมสรุป
บทเรียน 

    ร้อยละ๓ ก.ย.๕๔ ก.ย.๕๔ ร้อยละ๑๐๐ 

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่ 1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่ ๒ ชื่อ  ผลติและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๓  
สถานบริการสุขภาพ
ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม  

ตัวชี้วัดที่ ๑.1.3
ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

โครงการที่ ๑  โครงการ
ออกแบบและจัดทาํแบบ
ก่อสร้างตน้แบบอาคารหนว่ย
จ่ายกลางและโรงซักฟอก
สําหรบัโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 60 เตยีง 

๒๐  ร้อยละ ๕  ร้อยละ ๔๐  ร้อยละ ๗๕  ร้อยละ ๑๐๐ ต.ค.53 ก.ย.54 นายภูวดล 
 พัฒนภักดี        

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน  ร้อยละ๕    ๑ ต.ค.๕๓ ๑๕ต.ค.๕๓ ร้อยละ๕ 

  กิจกรรมที่ ๒ ทบทวนแบบก่อสร้าง
และผลการศึกษาขนาดพื้นที่ใช้สอย
สําหรับหน่วยจ่ายกลางที่
โรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของการศึกษา 

  ร้อยละ๓๕   ๑๕ ต.ค.๕๓ ๓๑มี.ค.๕๔ ร้อยละ๔๐ 

  กิจกรรมที่ ๓ ออกแบบและจัดทํา
แบบร่างทางสถาปัตยกรรม 

   ร้อยละ๓๕  ๑ เม.ย.๕๔ ๓๑พ.ค.๕๔ ร้อยละ๗๕ 

  กิจกรรมที่ ๔ นําเสนอและพิจารณา
แบบร่างทางสถาปัตยกรรมร่วมกับ
โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ ๑ 

    ร้อยละ ๑๕ ๑ มิ.ย.๕๔ ๓๑ก.ค.๕๔ ร้อยละ๙๐ 

  กิจกรรมที่ ๕ นําเสนอและพิจารณา
แบบร่างทางสถาปัตยกรรมร่วมกับ

    ร้อยละ๑๐ ๑ ส.ค.๕๔ ๓๐ก.ย.๕๔ ร้อยละ๑๐๐ 

 



 

๒๗ 
 

โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ ๒ 
  โครงการที่ ๒  โครงการ

ออกแบบหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

  ร้อยละ ๒๕ 
 
 
 

ร้อยละ ๑ 

 ร้อยละ ๕๐ 
 
 
 

- 

 ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

- 

 ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

- 

ต.ค.53 
 
 
 

๑ ต.ค. 
๕๓ 

ก.ย.54 
 
 
 

๑๕ ต.ค.
๕๔ 

นายวัฒนา  
 สุถิรนาถ 
 
 

ร้อยละ ๑ 

  กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษา
รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 ร้อยละ ๖ ร้อยละ ๖ - - ๑๕ ต.ค.๕๔ ๓๑มี.ค.๕๔ ร้อยละ ๑๓ 

  กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 

 ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๑.๕ ๑ พ.ย.๕๓ ๓๑ส.ค.๕๔ ร้อยละ ๒๒.๕ 

  กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะทํางาน
เพื่อวางแผนการดําเนินงานและ
มอบหมายงาน 

 ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๑.๕ ๑๕ ต.ค.๕๓ ๓๑ส.ค.๕๔ ร้อยละ ๓๓ 

  กิจกรรมที่ ๕ จัดทําข้อกําหนดการ
จ้าง (TOR) 
๕.๑ จ้างออกแบบ 
๕.๒ จ้างเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 

 ร้อยละ ๕ - ร้อยละ ๕ -  
 

๑ พ.ย.๕๓ 
๑ เม.ย.๕๔ 

 
 

๑๕พ.ย.๕๓ 
๑๕เม.ย.

๕๔ 

ร้อยละ ๔๓ 

  กิจกรรมที่ ๖ ประกวดราคา/เซ็นต์
สัญญาจ้าง 
๖.๑ จ้างออกแบบ 
๖.๒ จ้างเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 

 ร้อยละ ๒ - ร้อยละ ๒ -  
 

๑๕พ.ย.๕๓ 
๕เม.ย.๕๔ 

 
 

๓๑ธ.ค.๕๓ 
๒๕เม.ย.

๕๔ 

ร้อยละ ๔๗ 

  กิจกรรมที่ ๗ อบรมให้ความรู้แก่
คณะทํางานและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ

 ร้อยละ ๖ - ร้อยละ ๓ -  
 
 

 
 
 

ร้อยละ ๕๖ 



 

๒๘ 
 

กระบวนการ”การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” 
๗.๑ ออกแบบ 
๗.๒ เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

๑๕ธ.ค.๕๓ 
๒๕เม.ย.๕๔ 

 
 

๓๑ธ.ค.๕๓ 
๓๐ เม.ย.

๕๔ 
  กิจกรรมที่ ๘ เดินทางเก็บข้อมูล  

ระยะที่ ๑ : ประชุมประชาคม/
กรณีศึกษาที่ ๑ 
๘.๑ ทําประชาคม/ระดมสมอง 
๘.๒ กรณีศึกษาที่ ๑  

 - ร้อยละ๔ ร้อยละ๔ -  
 
 

๑ ม.ค.๕๔ 
๑พ.ค.๕๔ 

 

 
 
 

๓๑ม.ค.๕๔ 
๑๕ พ.ค. 

๕๔ 

ร้อยละ ๖๔ 

  กิจกรรมที่ ๙ เดินทางเก็บข้อมูล  
ระยะที่ ๒ : นําเสนอแบบร่าง/
กรณีศึกษาที่ ๒ 
๙.๑ นําเสนอแบบร่าง/ประชาคม 
๙.๒ กรณีศึกษา ๒ 

 - ร้อยละ ๕ ร้อยละ๔ -  
 
 

๑ ก.พ.๕๔ 
๑๐พ.ค.๕๔ 

 
 
 

๒๘ก.พ.๕๔ 
๑๕ พ.ค.

๕๔ 

ร้อยละ ๗๓ 

  กิจกรรมที่ ๑๐  เดินทางเก็บข้อมูล  
ระยะที่ ๓ : นําเสนอแบบปรับปรุง/
กรณีศึกษาที่ ๓ 
๑๐.๑ นําเสนอแบบปรับปรุง 
๑๐.๒ กรณีศึกษา ๓ 

 - ร้อยละ๔ ร้อยละ๘ -  
 
 

๑ มี.ค.๕๔ 
๑๕พ.ค.๕๔ 

 
 
 

๓๑พ.ค.๕๔ 
๓๑พ.ค.๕๔ 

ร้อยละ ๘๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๑ สรุปผลการ
ดําเนินงานและจดัทําแบบ-รายงาน
ตาม TOR 
๑๑.๑ ออกแบบ 
๑๑.๒ เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 

 - - ร้อยละ ๖ ร้อยละ ๓  
 
 

๑พ.ค.๕๔ 
๑มิ.ย.๕๔ 

 
 
 

๓๐มิ.ย.๕๔ 
๓๑ ส.ค.

๕๔ 

ร้อยละ ๙๔ 

  กิจกรรมที่ ๑๒ จัดทําแบบ-รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านมติประชาคม 

 - - ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓  
 

๑มิ.ย.๕๔ 

 
 

๓๐มิ.ย.๕๔ 

ร้อยละ ๙๙ 



 

๒๙ 
 

๑๒.๑ ออกแบบ 
๑๒.๒ เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 

๑ก.ค.๕๔ ๓๑ส.ค.๕๔ 

  กิจกรรมที่ ๑๓ เผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานให้เครือข่ายบริการ
สุขภาพปฐมภูมิและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 - - - ร้อยละ ๐.๕ ๑ ก.ย.๕๔ ๑ ก.ย.๕๔ ร้อยละ ๙๙.๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

 - - - ร้อยละ ๐.๕ ๗ ก.ย.๕๔ ๑๕ก.ย.๕๔ ร้อยละ ๑๐๐ 

  โครงการที่ ๓  โครงการจัดทํา
เกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ
สถานบริการสขุภาพ 

 ร้อยละ๖ ร้อยละ๓๗ ร้อยละ๖๐ ร้อยละ๑๐๐ ต.ค.๕๓ ก.ย.๕๔ นายสุเทพ   
ลิ้มพุทธอักษร 

  กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะทํางาน
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ร้อยละ๑ - - - ๑ต.ค.๕๓ ๑๕ต.ค.๕๓ ร้อยละ๑ 

  กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะทํางาน
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ร้อยละ๕ ร้อยละ๕ ร้อยละ๕ ร้อยละ๕ - ทุก ๒ 
เดือน/ครั้ง 

ร้อยละ๒๑ 

  กิจกรรมที่ ๓ จัดทําข้อกําหนดการ
จ้าง (TOR) 

 - ร้อยละ๒๐ - - ๑๗ม.ค.๕๔ ๑๑ก.พ.๕๔ ร้อยละ๔๑ 

  กิจกรรมที่ ๔ ประกาศเพื่อจัดจ้าง 
เอกชนเชี่ยวชาญ 

 - ร้อยละ๑ - - ๑๔ก.พ.๕๔ ๒๘ก.พ.๕๔ ร้อยละ๔๒ 

  กิจกรรมที่ ๕ ทําสัญญาจ้างเอกชน
เชี่ยวชาญ   

 - - ร้อยละ๑ - - มี.ค.๕๔ ร้อยละ๔๓ 

  กิจกรรมที่ ๖ ประชุมคณะทํางาน
และเอกชนเชี่ยวชาญ   

 - ร้อยละ๕ ร้อยละ๕ - - เม.ย.๕๔ ร้อยละ๕๓ 

  กิจกรรมที่ ๗ เอกชนเชี่ยวชาญส่ง
มอบงาน  ครั้งที่ ๑ 

 - - ร้อยละ๑๐ - - พ.ค.๕๔ ร้อยละ๖๓ 

  กิจกรรมที่ ๘ เดินทางร่วมกับ
เอกชนเชี่ยวชาญเพื่อเก็บข้อมูล 
 

 - - ร้อยละ๒ - - มิ.ย.๕๔ ร้อยละ๖๕ 



 

๓๐ 
 

  กิจกรรมที่ ๙ เก็บ รวบรวมข้อมูล
การศึกษา  

 - - - - - มิ.ย.๕๔ ร้อยละ๖๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๐ เอกชนเชี่ยวชาญส่ง
มอบงาน  ครั้งที่ ๒ 

 - - - ร้อยละ๑๐ - ก.ค.๕๔ ร้อยละ๗๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๑ ประมวลผล  
วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูล  

 - - - - - ก.ค.๕๔ ร้อยละ๗๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๒ สรปุผล จัดทําเกณฑ์
มาตรฐานฯ และจดัทําต้นแบบ 

 - - - - - ส.ค.๕๔ ร้อยละ๗๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๓ เอกชนเชี่ยวชาญส่ง
มอบงาน  ครั้งที่ ๓ 

 - - - ร้อยละ๒๐ - ก.ย.๕๔ ร้อยละ๙๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๔ เผยแพร่ผล
การศึกษา 

 - - - ร้อยละ๕ - ๓๐ก.ย.๕๔ ร้อยละ๑๐๐ 

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑ 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่ 1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่ ๑  ชื่อ  พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ ๒ 
เป้าประสงค์ที่ ๕ 
ให้บริการด้าน
กระบวนการจัดการ
งานก่อสร้างอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.๑  
 จํานวนโครงการ
ก่อสร้างของสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
ด้านอาคารสถานที่ 
  

โครงการที่ ๑  โครงการออกแบบ
อาคารสถานบริการสุขภาพ 
 

๑๕ จํานวน ๓๐ 
โครงการ 

จํานวน ๖๐ 
โครงการ 

จํานวน ๙๐ 
โครงการ 

จํานวน ๑๒๐ 
โครงการ 

ต.ค.53 ก.ย.54 นายพล  วังส์ด่าน 

 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน            
 กิจกรรมที่ 2 สํารวจศึกษาข้อมูล

และข้อมูลสภาพแวดล้อม 
     ต.ค.53 ก.ย.54  

 กิจกรรมที่ 3 ประชุม/ปรึกษาการ
ออกแบบ 

     ต.ค.53 ก.ย.54  

  กิจกรรมที่ 4 ออกแบบ        ต.ค.53 ก.ย.54  
  กิจกรรมที่ 5 กําหนดรายการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
     ต.ค.53 ก.ย.54  

  กิจกรรมที่ 6 จัดทําแบบก่อสร้าง      ต.ค.53 ก.ย.54  
  กิจกรรมที่ 7 จัดทํามาตรฐานราคา

กลาง 
     ต.ค.53 ก.ย.54  

  กิจกรรมที่ 8 กําหนดรายการ
ประกอบแบบ 

     ต.ค.53 ก.ย.54  

  กิจกรรมที่ 9 เขียนแบบ      ต.ค.53 ก.ย.54  
  กิจกรรมที่ ๑๐ จัดทําแผน

ดําเนินการ 
     ต.ค.53 ก.ย.54  



 

๓๒ 
 

  กิจกรรมที่ ๑๑ ร่วมเป็นกรรมการ
ชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้าง 

     ต.ค.53 ก.ย.54  

  กิจกรรมที่ ๑๒ ชี้สถานที่      ต.ค.53 ก.ย.54  
  กิจกรรมที่ ๑๓ พิจารณาผล

ประกวดราคา 
     ต.ค.53 ก.ย.54  

  โครงการที่ ๒  โครงการควบคุม 
กํากับการก่อสร้างอาคารสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 จํานวน ๑๕ 
โครงการ 

จํานวน ๔๕ 
โครงการ 

จํานวน ๖๐ 
โครงการ 

จํานวน ๗๐ 
โครงการ 

ต.ค.53 ก.ย.54 นายเศรษฐสิทธิ์ 
โรจนหัสดิน 

  กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน         
  กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะทํางาน      ต.ค.53 ก.ย.54  
  กิจกรรมที่ ๓ ควบคุมกํากับงาน

ก่อสร้าง 
     ต.ค.53 ก.ย.54  

  กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุง จัดทํา
ข้อกําหนดรายการและประเมินผล
งานพึงพอใจของเจ้าของสถานที่ 

     ต.ค.53 ก.ย.54  

  โครงการที่ ๓  โครงการ
อํานวยการก่อสร้าง 

 จํานวน ๑๕ 
โครงการ 

จํานวน ๔๕ 
โครงการ 

จํานวน ๖๐ 
โครงการ 

จํานวน ๗๐ 
โครงการ 

ต.ค.53 ก.ย.54 นายเสรี   
ลาภยุติธรรม 

  กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน         
  กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบผัง      ต.ค.53 ก.ย.54  
  กิจกรรมที่ ๓ ประชุม      ต.ค.53 ก.ย.54  
  กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงานระบบ/

ครุภัณฑ์ 
     ต.ค.53 ก.ย.54  

  กิจกรรมที่ ๕ พิจารณาแบบ/
เอกสาร/วัสดุ 

     ต.ค.53 ก.ย.54  

  กิจกรรมที่ ๖ ตรวจการจ้าง      ต.ค.53 ก.ย.54  
  กิจกรรมที่ ๗ ตรวจประกันสัญญา      ต.ค.53 ก.ย.54  
หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         



 

๓๓ 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่ 1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่ 2  ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ ๒ 
เป้าประสงค์ที่ ๘ 
กองแบบแผนมี 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
องค์ความรู้ด้านอาคาร
สถานบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.๒  
ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน
โครงการ จัดทํา
หลักเกณฑ์
มาตรฐาน องค์
ความรู้ด้านอาคาร
ของสถานบริการ
สุขภาพ 

โครงการที่ ๑  โครงการออกแบบ
และจัดทําแบบก่อสร้าง
มาตรฐานอาคารผู้ป่วยนอกและ
อุบัติเหตุ อาคารวินิจฉัยและ
รักษา และอาคารสนับสนุน
บริการ สถานบริการสุขภาพ
ระดับตติยภูมิ 

๔ ร้อยละ ๘.๑ ร้อยละ ๒๒ ร้อยละ 
๕๙.๔ 

ร้อยละ ๑๐๐ ต.ค.53 ก.ย.54 นายสุเทพ   
ลิ้มพุทธอักษร 

  กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะทํางาน
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ร้อยละ๑ - - - ๑พ.ย.๕๓ ๑๕พ.ย.๕๓ ร้อยละ๑ 

   กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะทํางาน  ร้อยละ๒.๕ ร้อยละ๒.๕ ร้อยละ๒.๕ ร้อยละ๒.๕  ทุกเดือน ร้อยละ๑๑ 
  กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ+อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ร้อยละ๑.๖ ร้อยละ๓.๔ ร้อยละ๓.๔ ร้อยละ๑.๖  ประชุม  

๖ครั้ง 
ร้อยละ๒๑ 

  กิจกรรมที่ ๔ จัดทําข้อกําหนดจ้าง
เก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม (TOR) 

 ร้อยละ๑ - - - ๑พ.ย.๕๓ ๑๕พ.ย.๕๓ ร้อยละ๒๒ 

  กิจกรรมที่ ๕ จ้าง/ดําเนินการเก็บ
ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม (เดิมและ
ใหม่) 

 ร้อยละ๒ ร้อยละ๖ ร้อยละ๑ - ๑ธ.ค.๕๓ ๓๐เม.ย.
๕๔ 

ร้อยละ๓๒ 

  กิจกรรมที่ ๖ ประชุมเตรียมเก็บ  - ร้อยละ๑ - - ๒๘เม.ย.๕๔ ๒๘เม.ย.๕๔ ร้อยละ๓๓ 



 

๓๔ 
 

ข้อมูลตา่งจังหวัด+อาจารย์ที่ปรึกษา 
  กิจกรรมที่ ๗ ศึกษา ค้นคว้าเก็บ

ข้อมูลต่างจังหวัด 
 - - ร้อยละ๑๐ -  เก็บข้อมูล 

๓ครั้ง 
ร้อยละ๔๓ 

  กิจกรรมที่ ๘ ประชุมเตรียมเก็บ
ข้อมูลต่างประเทศ+อ.ที่ปรึกษา 

 - ร้อยละ๑ - - มิ.ย.๕๔ มิ.ย.๕๔ ร้อยละ๔๔ 

  กิจกรรมที่ ๙ ศึกษาค้นคว้าดูงาน
ต่างประเทศ 

 - - - ร้อยละ๑๕ ก.ค.๕๔ ก.ค.๕๔ ร้อยละ๕๙ 

  กิจกรรมที่ ๑๐ ดําเนินการวิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุปข้อมูล 

 - - ร้อยละ๗.๕ - ๑๕พ.ค.๕๔ ๑๕มิ.ย.๕๔ ร้อยละ๖๖.๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๑ ประชุมผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล+
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 - - ร้อยละ๕ - มิ.ย.๕๔ มิ.ย.๕๔ ร้อยละ๗๑.๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๒ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
กําหนด Programming+ อาจารย์ที่
ปรึกษา 

 - - ร้อยละ๒ - มิ.ย.๕๔ มิ.ย.๕๔ ร้อยละ๗๓.๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๓ จัดทําข้อกําหนด
จ้างทําแบบร่างงานสถาปัตยกรรม
และงานอื่นๆ 

 - - ร้อยละ๑ - ๑๕เม.ย.๕๔ ๓๐เม.ย.
๕๔ 

ร้อยละ๗๔.๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๔ จัดจ้าง/ดําเนินการ
ทําแบบร่างงานสถาปัตย์และงาน
อื่นๆ 

 - - ร้อยละ๔ ร้อยละ๖ ๑พ.ค.๕๔ ๓๐ก.ย.๕๔ ร้อยละ๘๔.๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๕ ประชุมปรึกษาแบบ
ร่างกับผู้ที่เกี่ยวข้องและอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 - - - ร้อยละ๓ ๑๕ส.ค.๕๔ ๑๕ส.ค.๕๔ ร้อยละ๘๗.๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๖ สรุปแบบร่างแล้ว
เสร็จ+อาจารย์ที่ปรึกษา 

 - - - ร้อยละ๗.๕ ส.ค.๕๔ ส.ค.๕๔ ร้อยละ๙๕ 

  กิจกรรมที่ ๑๗ สรุปแบบร่างและ
จัดทําเอกสาร 

 - - - ร้อยละ๕ ๑ก.ย.๕๔ ๓๐ก.ย.๕๔ ร้อยละ๑๐๐ 

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         



 

๓๕ 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่  1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่ ๑  ชื่อ  พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ ๒ 
เป้าประสงค์ที่ ๔ 
สถานบริการสุขภาพ
ได้รับการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 
จํานวนแบบของ
สถานพยาบาล 
เอกชนที่ได้รับการ
ตรวจสอบ เพื่อการ
ขอประกอบกิจการ
ใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ 
 

โครงการที่ 1 โครงการตรวจสอบ
แบบสถานพยาบาลเอกชน 

๓ ๑๐ แบบ ๒๐ แบบ ๓๐ แบบ ๔๐ แบบ  ต.ค.53 ก.ย.54 นายสุโชติ 
สุคัมภีรานนท์ 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจพิจารณาแบบ
แปลน 

           

            

           

               
               
หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๖ 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่ 1   คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่ ๑  ชื่อ  พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ ๒ 
เป้าประสงค์ที่ ๔ 
สถานบริการสุขภาพ
ได้รับการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.4  
จํานวน
สถานพยาบาล
เอกชนที่ได้รับการ
ตรวจคุณภาพ
มาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

โครงการที่ ๑ โครงการตรวจ
คุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาลเอกชน 

๓ ๔๐ 
 แห่ง 

๕๐  
แห่ง 

๖๕ 
แห่ง 

จํานวน ๘๑ 
แห่ง 

ต.ค.53 ก.ย.54 นายสุโชติ 
สุคัมภีรานนท์ 
 

  กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

            

             
               
               
              
              
              
หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         

 
 
 
 
 
 



 

๓๗ 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่  1   คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม/ ที่ 2    ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ 2  มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ 
-ความพึงพอใจ 

 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 
ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แผนงานสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

2  ร้อยละ ๕ 
   

 ร้อยละ ๒๕  ร้อยละ ๗๕  ร้อยละ ๑๐๐  ต.ค.53 ก.ย.54 นายภูวดล 
พัฒนภักดี 

  กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน  ร้อยละ๕       ๘มี.ค.๕๔  ร้อยละ๕    

  กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทํางาน
เพื่อกําหนดสินค้า/บริการ และ
กําหนดวิธีการเครื่องมือในการวัด
ความพึงพอใจ 

  ร้อยละ๒๐      ๒๔มี.ค.๕๔  ร้อยละ๒๕    

  กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการสํารวจ
ตามวิธีการที่กําหนด 

   ร้อยละ๒๕     มิ.ย.๕๔ ๑๕ก.ค.๕๔ ร้อยละ๕๐     

  กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการสํารวจ    ร้อยละ๒๕     มิ.ย.๕๔ ๓๑ก.ค.๕๔ ร้อยละ ๗๕   
  กิจกรรมที่ 5 จัดทําแนวทางการ

ปรับปรุง โดยจัดลําดับความสําคญั
ปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มและวางแผน 
ปรับปรุงการให้บริการ 

    ร้อยละ๒๐   ๑ส.ค.๕๔ ๓๑ส.ค.๕๔ ร้อยละ๙๕     

  กิจกรรมที่ 6 จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงาน 

    ร้อยละ๕    ๑ก.ย.๕๔ ๓๐ก.ย.๕๔ ร้อยละ ๑๐๐    

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         



 

๓๘ 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่  1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม/ ที่ 2  ชื่อ  ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ 
- คุณภาพการ
ให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2  
ระดับความสําเร็จใน
การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

แผนงานในการดําเนินงานเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

3                     ต.ค.53 ก.ย.54 นายวิโรจน์ 
นรไกร 

 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน      ต.ค.53      
 กิจกรรมที่ 2 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์

ข้อมูลข่าวสารและมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

     ต.ค.53 ก.ย.54     

  กิจกรรมที่ 3 จัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 
๙(๑)-(๘) และสามารถสืบค้นได้สะดวก  
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

     ต.ค.53 ก.ย.54      

  กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็น
ระบบ โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการและให้
ความสําคัญและควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ราชการอย่างเคร่งครัด 
 

     ต.ค.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

๓๙ 
 

 กิจกรรมที่ ๕ จัดเก็บสถิติและสรุปผล
การมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ต.ค.๕๓ ก.ย.๕๔ 

  กิจกรรมที่ 6   เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้บุคลากรในส่วนราชการใน
ส่วนราชการและประชาชนทราบ โดย
จัดอบรม ให้ความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

     ต.ค.53 ก.ย.54     

  กิจกรรมที่ 7 รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ และมี
การนําความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาประกอบการบริหารจัดการ
ด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

     ต.ค.53 ก.ย.54    

  กิจกรรมที่ 8 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับประกาศ ประกวดราคา 
ประกาศสอบราคา ที่หัวหน้าส่วน
ราชการลงนามแล้วบนเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการโดยเร็ว 

     ต.ค.53 ก.ย.54      

  กิจกรรมที่ 9 จัดทําสรุปผลการจดัซื้อ
จัดจ้างเป็นรายเดือน โดยแยกประเภท
เป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดย
เผยแพร่ตลอดปีงบประมาณ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

       ต.ค.53 ก.ย.54   

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         



 

๔๐ 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่ 1 คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน ที่1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม/ ที่ 2  ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ ๑๐ 
พัฒนาระบบในการ
ติดตามและการ
ประเมินผลการ
อํานวยการและการ
ควบคุมการก่อสร้าง 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ
ประเมินและพัฒนา
แบบรูปให้มี
มาตรฐาน 

โครงการที่ 1 โครงการติดตาม
และประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน
อาคาร 

๔ ร้อยละ๕ ร้อยละ๔๕ ร้อยละ๕๕ ร้อยละ๑๐๐ ต.ค.53 ก.ย.54 นายชัยสิทธิ์ 
       ติณกุลกําจร 

 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน  ร้อยละ๕    ต.ค.53 พ.ย.53 ร้อยละ๕ 
 กิจกรรมที่ 2 กําหนดเป้าหมาย

สถานบริการสุขภาพ 

  ร้อยละ๑๐   พ.ย.53 ธ.ค.53 ร้อยละ๑๕ 

กิจกรรมที่ 3 จัดทําแบบประเมิน
คุณภาพมาตรฐานอาคาร 

  ร้อยละ๓๐ ร้อยละ๑๐  ธ.ค.53 มี.ค.5๔ ร้อยละ๕๕ 

  กิจกรรมที่ 4 ออกติดตามและ
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย 

    ร้อยละ๓๕ ม.ค.54 ส.ค.54 ร้อยละ๙๕ 

  กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะและแจ้งกองแบบแผน 

    ร้อยละ๑๐ ส.ค.54 ก.ย.54 ร้อยละ๑๐๐ 

  โครงการที่ 2 โครงการพัฒนา
กระบวนงานการควบคุมการ
ก่อสร้างให้ได้คุณภาพ 

        ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ต.ค.53 ก.ย.54 นายชาตรี 
ปัญญาพรวิทยา 

  กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน  ร้อยละ๕    1ต.ค.53 31ต.ค.53 ร้อยละ๕ 



 

๔๑ 
 

  กิจกรรมที่ 2 กําหนดกิจกรรม 
แต่ละกระบวนงานของการควบคมุ
การก่อสร้าง 

 ร้อยละ๒๐    1พ.ย.53 31ธ.ค.53 ร้อยละ๒๕ 

  กิจกรรมที่ ๓  จัดทํากระบวนงาน
การควบคุมงานและจัดเตรียมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ   

  ร้อยละ๓๕ ร้อยละ๒๐  ๑ม.ค.๕๔ ๑๕ก.ค.๕๔ ร้อยละ๘๐ 

  กิจกรรมที่ ๔  จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   ร้อยละ๑๐  ๑๕ก.ค.๕๔ ๒๕ก.ค.๕๔ ร้อยละ๙๐ 

  กิจกรรมที่ ๕  ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนงานการควบคุมงาน 

    ร้อยละ๕ ๒๖ก.ค.๕๔ 31ส.ค.54 ร้อยละ๙๕ 

  กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลและจัดพิมพ์
คู่มือการปฏิบัติงาน 

    ร้อยละ๕ ๑ก.ย.54 30ก.ย.54 ร้อยละ๑๐๐ 

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๒ 
 

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่  1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม/ ที่ 2  ชื่อ  ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ 3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 
-การบริหาร
งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  
ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
ระดับสํานัก/กอง 

แผนงานการเบิกจ่ายเงิน   
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมกอง
แบบแผน 

1  ร้อยละ๑๙  ร้อยละ๓๘  ร้อยละ๖๒  ร้อยละ๑๐๐ ต.ค.53 ก.ย.54 นางกานดา   
     หาญโรจนกุล 

 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน  ร้อยละ๑๐      ร้อยละ๑๐ 
 กิจกรรมที่ 2 จัดทําแนวทางการ

ประหยัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  ร้อยละ๑๐     ร้อยละ๒๐ 

  กิจกรรมที่ 3 ติดตามการดําเนินงาน
ตามข้อ 2 

   ร้อยละ๑๕ ร้อยละ๑๕   ร้อยละ๕๐ 

  กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานตามแนวทางให้
ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบทุก
เดือน 

 ร้อยละ๙ ร้อยละ๙ ร้อยละ๙ ร้อยละ๑๓   ร้อยละ๙๐ 

  กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

    ร้อยละ๑๐   ร้อยละ๑๐๐ 

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         
 
 
 
 



 

๔๓ 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่  1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม/ ที่ 2  ชื่อ  ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ 3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 
-ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 
ระดับความสําเร็จ
ของการควบคุม
ภายใน 

แผนงานการควบคุมภายใน 2       ต.ค.53 ก.ย.54 นายเสรี   
ลาภยุติธรรม 

 ขั้นตอนที่ ๑  สํานัก/กอง/กลุ่ม มี
กลไกการดําเนินการตามแบบการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และส่งรายงานการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงดังกล่าวให้
คณะทํางานระดับกรมฯ ได้ภายใน
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔   

      ๑๕ เม.ย.
๕๔ 

กลุ่มกํากับฯ๑-๘
และคณะทํางาน 
LD ๖,SP ๗ 

 ขั้นตอนที่ ๒  สํานัก/กอง/กลุ่ม  
ประเมินผลการควบคุมภายในได้
ตามแนวทาง : การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

     ๑๖ เม.ย. 
๕๔ 

๓๑ พ.ค.
๕๔ 

กลุ่มกํากับฯ๑-๘
และคณะทํางาน 
LD ๖,SP ๗ 

  ขั้นตอนที่ ๓  สํานัก/กอง/กลุ่ม  
วิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของ
ระบบการควบคมุภายในของ

     ๑ ก.ค. 
๕๔ 

๓๑ ก.ค.
๕๔ 

กลุ่มกํากับฯ๑-๘
และคณะทํางาน 
LD ๖,SP ๗ 



 

๔๔ 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ที่ยัง
ปรากฎอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔  

  ขั้นตอนที่ ๔  สํานัก/กอง/กลุ่ม  
จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๔ (ข้อ ๖)  

     ๑ ส.ค.  
๕๔ 

๓๑ ส.ค. 
๕๔ 

กลุ่มกํากับฯ๑-๘
และคณะทํางาน 
LD ๖,SP ๗   

  ขั้นตอนที่ ๕  สํานัก/กอง/กลุ่ม  
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผล 
โดยวัดผลจากระดับค่าคะแนนของ
ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของ
ส่วนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย)  

     ๑ ก.ย. 
๕๔ 

๓๐ ก.ย.
๕๔ 

กลุ่มกํากับฯ๑-๘
และคณะทํางาน 
LD ๖,SP ๗   

 หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่  1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม/ ที่ 2  ชื่อ  ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ 3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.๓.1 
ระดับความสําเร็จ

ของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วย   

แผนงานของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วย  
 

1         ต.ค.53 ก.ย.54 นางกานดา   
     หาญโรจนกุล 

 ขั้นตอนที่ ๑ ให้การสนับสนุนการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ตามที่สํานักบริหารขอการ
สนับสนุน 

     ต.ค.53 ก.ย.54   

 ขั้นตอนที่ 2เปรียบเทียบผลการ
คํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร(สํานัก
บริหารดําเนินการ)  สํานัก/กอง/
กลุ่ม ทําการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จัดทํารายงานการเปรียบเทียบ

     ต.ค.53 ก.ย.54  



 

๔๖ 
 

และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ให้สํานักบริหารดําเนินการ
รวบรวม  

  ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้
ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) 

     ต.ค.53 ก.ย.54   

  ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้โดยเก็บหลักฐานไว้ที่
หน่วยงาน 

     ต.ค.53 ก.ย.54    

  ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม
แผนเพิ่มประสทิธิภาพการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงาน 

       ต.ค.53 ก.ย.54   

หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         
 
 
 



 

๔๗ 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่  1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน  ที่1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม/ ที่ 2  ชื่อ  ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่ 3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.๓.๒ 
ระดับความสําเร็จ

ของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการรักษา
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

แผนงานของการรักษาระยะเวลาการ
ให้บริการ 

๒      ต.ค.53 ก.ย.54 นายกําพล 
สุลีสถิร 

 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน      ต.ค.53 ก.ย.54    
 กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกกระบวนงาน

จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ 
กระบวนงาน และส่งรายชื่อ
กระบวนงานให้สํานักบริหาร 
ทราบ โดยใช้แบบฟอร์มที่ ๑ 
ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 

     ต.ค.53 ก.ย.54     

  กิจกรรมที่ 3 ประกาศขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการบริการของ
กระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลา
มาตรฐาน ใหท้ราบอย่างชัดเจน 

     ต.ค.53 ก.ย.54     

  กิจกรรมที่ 4 เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
และระยะเวลาให้บริการ 

     ต.ค.53 ก.ย.54     

  กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน        ต.ค.53 ก.ย.54  
หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         

 
 



 

๔๘ 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔ 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่ 1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กองแบบแผน ที่1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม/ ที่ 2  ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
 

               มิติ/ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ําหนัก 
เป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด /กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 เริ่ม

ดําเนินการ 
สิ้นสุด  

มิติที่   4  ด้านการ
พัฒนาองค์การ 
-การบริหารจัดการ
องค์การ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔  
 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20         ต.ค.5๓ ก.ย.5๔ นายธารินทร์  
บุญยิ่งเหลือ 

ตัวชี้วัด ๔.๑  ร้อยละของการ
ผ่านเกณฑ์ PMQA : FL หมวด 
๒ และหมวด ๔ 

     ต.ค.5๓ ก.ย.5๔  

ตัวชี้วัด ๔.๒  ความสําเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินการของ
สํานัก/กอง/หน่วยงาน ตาม
เกณฑ์ FL ในหมวด ๑ – ๖ 
(หมวด ๗) 

     ต.ค.5๓ ก.ย.5๔  

 ตัวชี้วัด ๔.๓ ระดับความสําเร็จ
ของการประเมินองค์การด้วย
ตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทําหมวด
ลักษณะสําคญัขององค์กร 

     ต.ค.5๓ ก.ย.5๔  



 

๔๙ 
 

(หมวด P) ได้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ 
FL ได้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง ตาม
โปรแกรม Self Certify FL  
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง ตาม
โปรแกรม Self Certify FL  
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

ขั้นตอนที่ ๕ ประเมนิ
องค์กรด้วยตนเอง ตาม
โปรแกรม Self Certify FL  
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 หมายเหตุ  ในช่วงระยะต่อไปจะนํา IT  มาใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน         
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 
ตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของกองแบบแผน 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



๕๑ 
 

รายละเอียดตวัชี้วัด   ( KPI Template ) 
มิตทิี่  ๑   :  มิตดิ้านประสทิธิผล     
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนที่
ยุทธศาสตร์  Strategy Map ของกองแบบแผน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑  จํานวนสถานบริการสขุภาพภาครัฐไดร้บัการประเมินผา่นเกณฑ์มาตรฐานดา้นอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
หน่วยวัด  : จํานวน (แห่ง) 
น้ําหนัก    : ร้อยละ ๑๐  
คําอธบิาย    :     

สถานบริการสขุภาพภาครัฐ  หมายถึง  สถานบริการสุขภาพภาครัฐประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

การประเมินผา่นเกณฑ์  หมายถึง  การสํารวจ การตรวจสอบ ตามคู่มือแบบประเมินมาตรฐานด้าน
อาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม  โดยได้คะแนนตามกรอบการประเมินรวมกันทั้ง 4 ส่วน อยู่ในระดับเหมาะสม พอใช้ได้ และ
เหมาะสมดี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

มาตรฐานดา้นอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง คุณภาพทางกายภาพของอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้อกําหนด/กฎหมายอาคารอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว้  โดยใช้กรอบการประเมิน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  โครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
ส่วนที่ 2  การกําจัดของเสีย 
ส่วนที่ 3  การป้องกันอัคคีภัยและการจัดการด้านความปลอดภัย 
ส่วนที่ 4  การจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้อาคาร                         

เป้าหมาย : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  จํานวน 1๖0 แห่ง 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
              ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ แห่ง ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

 
ระดบัคะแนน จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคาร

และสภาพแวดล้อม 
๑ ๑๔๐ แห่ง 

๒ ๑๔๕ แห่ง 
๓ ๑๕๐ แห่ง 

๔ ๑๕๕ แห่ง 
๕ ๑๖๐ แห่ง 

 



๕๒ 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดตี 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

  ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รบั
การประเมินผา่นเกณฑ์มาตรฐานด้าน

อาคารและสภาพแวดล้อม  

แห่ง - - - 

 
แหลง่ข้อมูล :         
 สถานบริการสขุภาพกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :     
 บันทึก / รายงานจากคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 คณะทํางานรวบรวมสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะ   

 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  :  นายชัยสิทธ์ิ  ติณกุลกําจร             เบอร์ตดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๘๙๒ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล        :  จ.ส.อ.ประเทือง  วันมงคล             เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๙๓๘ 

           :  นางสาวจารุวัลย์   สมานอารีย์         เบอร์ติดต่อ   :  ๐๒-๕๙๐๑๘๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการจัดทาํผังแม่บทเพือ่พฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบรกิารสขุภาพ 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
น้ําหนัก  :    ร้อยละ  ๑๐ 
คําอธบิาย  :   
                      การจัดทาํผังแม่บทเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านอาคารและสภาพแวดลอ้ม 
หมายถึง การจัดทําผังอาคารที่ได้จากการสํารวจอาคารที่มีอยู่และความต้องการที่เหมาะสมกับขนาดของดรงพยาบาล
น้ัน  เพ่ือที่จะ ได้ผังอาคารที่เหมาะสมและสนองต่อความต้องการของโรงพยาบาลน้ันอย่างแท้จริง (ภายใต้หลัก
วิชาการ)และนําไปใช้ในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพน้ัน ข้อกําหนด แนวทางและระเบียบวิธีปฏิบัติการทํางาน 
                      
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ ๑๐ ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 

ระดับคะแนน ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินงาน 
๑ ร้อยละ ๖๐ 
๒ ร้อยละ ๗๐ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละ ๙๐ 
๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงีบประมาณ พ.ศ. 

  พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ร้อยละความสาํเร็จของ
การดาํเนินงานตาม
แผนงานโครงการจัดทาํผัง
แม่บทเพื่อพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม
ของสถานบรกิารสุขภาพ
(จํานวน ๕ แห่ง) 

ร้อยละ 
 

- - ร้อยละ ๑๐๐ 
 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล : 
  คณะทํางานโครงการ  กองแบบแผน   
  บันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย และ คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการ 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด   :  นางประจบ   สุโพธ์ิ               เบอรต์ดิต่อ  ๐๒-๕๙๐๑๙๐๑-๒ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล          :  นายธวัชชัย   พูนแก้ว           เบอรต์ดิต่อ  ๐๒-๕๙๐๑๙๓๐ 



๕๔ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินการงานตามแผนงานโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม   
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก   : ร้อยละ ๒๐ 
 คําอธบิาย :        
                             ผลติและจัดการองค์ความรู้ หมายถึง    การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานบริการสุขภาพ   
                              การถ่ายทอด  หมายถึง การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ผลิตขึ้น เพ่ือให้สถานบรกิารสุขภาพ
นําไปใช้ประโยชน์ หรือประยุกต์ใช้ต่อไป 
โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ ดําเนินการ ๓ โครงการ ดังน้ี 
๑.  โครงการ ออกแบบและจัดทําแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารหน่วยจ่ายกลางและโรงซักฟอกสําหรบัโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด ๖๐เตียง   
๒.  โครงการออกแบบหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
๓.  โครงการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสถานบริการสุขภาพ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
( i ) 

น้ํา 
หนัก
(W) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกบั
ร้อยละของผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผล 
งาน 

คะแนน 
ที่ได ้
(SM) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก     
(W x SM) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.โครงการ ออกแบบและ
จัดทาํแบบกอ่สร้างตน้แบบ
อาคารหน่วยจ่ายกลางและ
โรงซักฟอกสําหรบั
โรงพยาบาลชมุชนขนาด ๖๐
เตียง   

๐.๒๕ ๖๐
  

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐  SM๑ (๐.๒๕ x SM๑) 

๒.โครงการออกแบบหนว่ย
บริการสุขภาพปฐมภูมิโดย
ชุมชนมีส่วนรว่ม 
 

๐.๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐  SM๒ (๐.๕๐ x SM๒) 

 ๓.โครงการจัดทาํเกณฑ์
มาตรฐานการออกแบบสถาน
บริการสุขภาพ 

๐.๒๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐  SM๓ (๐.๒๕ x SM๓) 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก  เท่ากับ 
     

      (Wi x SM.i)                 หรือ           (W๑.i x SM๑i) + (W๒i x SM๒i)+ (W๓i x SM๓i) 
                W.i                                        W๑i+ W๒i+ W๓i 
 



๕๕ 
 

 
โดยที่ : 

W                     หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกอง
แบบแผน และผลรวมของนํ้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 1   

SM                   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
 i                        หมายถงึ ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการกองแบบแผน  

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดตี 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

  ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จ
ในการดํ า เนินการงานตามแผนงาน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม   

ร้อยละ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

แหลง่ข้อมูล /  วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :           
 คณะทํางานโครงการ กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 บันทึก / รายงานจากคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 คณะทํางานรวบรวมสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะ   

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  :  นายโชคชัย   ภาสุรวณิช         เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๘๙๒ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล        :  นายวัฒนา  สุถิรนาถ                  เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๘๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

รายละเอียดตวัชี้วัด   ( KPI Template ) 
มิตทิี่ ๒     :  มิตดิ้านคณุภาพการใหบ้รกิาร 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนที่
ยุทธศาสตร์  Strategy Map ของกองแบบแผน 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑  จํานวนโครงการก่อสรา้งของสถานบรกิารสุขภาพภาครัฐได้รบัการส่งเสริม  สนบัสนนุ พฒันา
คณุภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
หน่วยวัด : จํานวน (โครงการ) 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๑๕ 
คําอธิบาย : 

โครงการก่อสร้าง  หมายถึง  กระบวนการที่ทําให้เกิดอาคารหรือสิ่งก่อสร้างและ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ    

สถานบริการสขุภาพภาครัฐ  หมายถึง  สถานบริการสุขภาพที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  หมายถึง การดําเนินการในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงได้แก่  

การจัดทําผังหลัก การจัดทําโครงการก่อสร้าง การออกแบบอาคาร การออกแบบต่อเติม การออกแบบแก้ไขอาคาร การ
ออกแบบซ่อมแซม การออกแบบภูมิทัศน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์  การควบคุมการก่อสร้าง  การอํานวยการก่อสร้าง 
รวมถึงการพัฒนารูปแบบมาตรฐานด้านอาคารสถานท่ีของแบบที่มีอยู่หรือออกแบบใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และการใช้งาน  โดยการใช้องค์ความรู้/แบบก่อสร้างที่ผ่านการพัฒนา/ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย /ข้อกําหนด/
มาตรฐานวิชาชีพ/กฎหมายอาคารที่เก่ียวข้อง 

คุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  หมายถึง คุณภาพทางกายภาพของอาคารและ
สภาพแวดล้ อมของสถานบ ริการ สุขภาพ  เ ป็น ไปตาม ข้อ กํ าหนดห รือมาตรฐาน วิชา ชีพที่ กํ าหนดไ ว้  
ซึ่งประกอบด้วย 
                             มาตรฐานด้านวิศวกรรรม (โยธา ไฟฟ้า  เครื่องกล  สิ่งแวดล้อม)  
                             มาตรฐานด้านสถาปัตยกรรม 
                             มาตรฐานด้านมัณฑนศิลป์ (ตกแต่งภายใน  ภูมิทัศน์)  
เป้าหมาย : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   โครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุน  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จํานวน 190 โครงการ 
 
 โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ ดําเนินการ ๓ โครงการ ดังน้ี 
๑.  โครงการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพ   
๒.  โครงการควบคุมกํากับการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓.  โครงการอํานวยการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับ 
คะแนน 

จํานวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสขุภาพภาครัฐได้รับการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาคณุภาพมาตรฐานด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม 
1 150 
2 160 
3 170 
4  80 
5 190 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
(Bas line Data) 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

จํานวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม   

โครงการ 190 192 195 

 
แหล่งข้อมูล  :  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกองแบบแผน 
กําหนดการรายงานข้อมูล  :  รายงานผลงานรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายอิสระ  กิจเก้ือกูล เบอร์ติดต่อ   0 2590  1861 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายพล  วังส์ด่าน เบอร์ติดต่อ   0 2590  1941 
 2. นายเศรษฐสิทธ์ิ  โรจนหัสดิน             เบอร์ติดต่อ   0 259   1902 
 3. นายวันชัย  ปภาทัสสี เบอร์ติดต่อ   0 2590  1902 
E-mail aniwat.a@hss.mail.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.2    ร้อยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ จัดทาํหลกัเกณฑ์มาตรฐาน  
องค์ความรู้ด้านอาคารของสถานบรกิารสขุภาพ 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ําหนัก    : ร้อยละ ๔  
คําอธบิาย    :     

หลกัเกณฑ์  มาตรฐาน  องคค์วามรู้  หมายถึง  การจัดทําหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  องค์ความรู้เพ่ือให้
สถานบริการสขุภาพได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา  ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมให้มมีาตรฐานเท่าเทียมกัน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
              ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

 
ระดบัคะแนน ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ จัดทาํหลักเกณฑ์

มาตรฐาน องค์ความรูด้า้นอาคารของสถานบริการสขุภาพ 
๑ ร้อยละ ๖๐ 

๒ ร้อยละ ๗๐ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 

๔ ร้อยละ ๙๐ 
๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดตี 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

  ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนนิงานตาม
แผนงานโครงการ จัดทาํหลกัเกณฑ์
มาตรฐาน องค์ความรูด้า้นอาคารของ
สถานบริการสขุภาพ 

ร้อยละ - - - 

 
แหลง่ข้อมูล :         
 สถานบริการสขุภาพกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :     
 บันทึก / รายงานจากคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 คณะทํางานรวบรวมสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะ   

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  :  นายสุเทพ  ลิ้มพุทธอักษร             เบอร์ตดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๙๔๐ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล        :  นายนิสิต   ดิษสาย              เบอร์ตดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๙๓๘ 
 



๕๙ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๓  จํานวนแบบของสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รบัการตรวจสอบ เพือ่การขอประกอบกิจการใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
หน่วยวัด   :  จํานวน (แบบ) 
น้ําหนัก     :  ร้อยละ ๓ 
 คําอธบิาย  :           
                            สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาล ตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมี 
๒ ประเภท ได้แก่   สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน (โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชน) ทั่วประเทศ                                                                        
                            การตรวจสอบ หมายถึง พิจารณาแบบแปลนการขอประกอบกิจการหรือขอเปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล  ตามท่ีผู้ประกอบกิจการเสนอ  แล้วให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาอนุญาต 
                            การประกอบกิจการใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ หมายถึง ผูป้ระสงค์จะ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือขอเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล  ให้ย่ืนคําขออนุมัติแผนงาน
การจัดต้ังสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  พร้อมด้วย
เอกสารตามท่ีระบุในแบบคําขอดังกล่าวและแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ต่อผู้อนุญาตก่อนย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ซึ่งกําหนดให้จะต้องย่ืนแบบแปลน
ของสถานพยาบาล  ที่เป็นไปตามลักษณะทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
เป้าหมาย   จํานวนแบบทีไ่ด้รบัการตรวจพิจารณา ๔๐  แบบ                                                       
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
                 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-๕ แบบ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดบัคะแนน จํานวนแบบทีไ่ด้รบัการตรวจพิจารณา 
๑ ๒๐ แบบ 
๒ ๒๕  แบบ 
๓ ๓๐  แบบ 
๔ ๓๕  แบบ 
๕ ๔๐ แบบ 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดตี 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
  ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

จํานวนแบบของสถานพยาบาลเอกชนที่
ได้รบัการตรวจสอบ เพือ่การขอประกอบ
กิจการใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงการประกอบ
กิจการ 
 

แบบ - - ๕๓ 
แบบ 

 



๖๐ 
 

แหลง่ข้อมูล : สถานบริการสขุภาพ        
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :     
 บันทึก / รายงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  : นายสุโชติ  สุคัมภีรานนท์                   เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๘๑๘๐๙๙๒๑๐ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล         :  นายสุโชติ  สุคัมภีรานนท์                 เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๘๑๘๐๙๙๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 



๖๑ 
 

ตัวชี้วัดที ่๒.๑  ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลเุปา้หมายตามตัวชี้วัด Strategy Map 
ของกองแบบแผน   
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๔ จํานวนสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการตรวจคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
หน่วยวัด     :  จํานวน (แห่ง) 
น้ําหนัก       :   ร้อยละ ๓ 
 คําอธบิาย    :           
                             สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาล ตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่มี 
๒ ประเภท ได้แก่   สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน (โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
                             การตรวจคณุภาพมาตรฐานดา้นอาคารและสภาพแวดล้อม  หมายถึง การตรวจมาตรฐาน
ประจําปี ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กําหนดให้มีการตรวจมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ ตามแนวทางการ
ตรวจและประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล  ประเภทที่ไมร่ับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทที่รับ 
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชน) 

เป้าหมาย   จํานวนสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รบัการตรวจคณุภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม   
                  จํานวน  ๘๑  แหง่  
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
                 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ แห่ง ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดบัคะแนน จํานวนแบบทีไ่ด้รบัการตรวจพิจารณา 
๑ ๖๑  แห่ง 
๒ ๖๖  แห่ง 
๓ ๗๑  แห่ง 
๔ ๗๖  แห่ง 
๕ ๘๑  แห่ง 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดตี 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

  ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
จํานวนสถานพยาบาลเอกชนท่ีได้รับการ
ตรวจคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

แห่ง - - ๙๖ 

 

แหลง่ข้อมูล :         
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :     
 บันทึก / รายงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  : นายสุโชติ  สุคัมภีรานนท์                   เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๘๑๘๐๙๙๒๑๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล         :   นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์               เบอร์ติดต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๙๓๐ 



๖๒ 
 

ตัวชี้วัดที ่๒.๒ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดทีก่องแบบแผนที่
ได้รบัมอบหมาย 
ตัวชี้วัดที ่๒.๒.๑ ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร  
น้ําหนัก : ร้อยละ  ๒ 
คําอธบิาย :   

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ  สําหรับ
หน่วยงานที่ไม่มีผู้รับบริการที่เป็นประชาชนโดยตรง  อนุโลมให้กําหนดผู้รับบริการจากภารกิจของหน่วยงานน้ันโดยตรง 

 ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี 
๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๕) ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม     

ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ 
๑) เป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ 
๒) เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน 
หมายเหตุ :   
๑) งานบริการที่ถูกคัดเลือกและกําหนดให้เป็นงานบริการในตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจของ

กรม ต้องนํามาเป็นงานบริการในตัวช้ีวัดของหน่วยงานด้วย 
๒) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ให้มีความครอบคลุมทุกกลุม่ผู้รบับริการ ของ

หน่วยงาน โดยผู้รับบรกิาร ทีส่ํารวจ ต้องเป็นส่วนหน่ึงของผู้รับบรกิาร ในระดับกรม ทีผ่า่น
การทบทวนและพิจารณาตามเกณฑ์ PMQA แล้ว และเป็นงานบริการเดียวกับงานบริการ 
ในหมวด ๓ CS ๖ 

๓) การประเมินความพึงพอใจจะประเมนิโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ  ๕ ต่อ ๑  ระดับ  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

งานบริการ (i) 
น้ํา 
หนัก
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกบั
ร้อยละของผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผล 
งาน 

คะแนน 
ที่ได ้

 SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก    
   Wi x 

Mi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความพึงพอใจ  ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕    
งานบริการที่ ๑  ...... W๑       SM๑ (W๑ x SM๑) 
งานบริการที่ ๒  ...... W๒       SM๒ (W๒ x SM๒) 
งานบริการที่     ...... W...       SM... (W…x S ….) 
งานบริการที่ Wi  ...... Wi       SM Wi (W    SMi) 

รวม ๑.๐        ∑ (Wix SMi) 
 
หมายเหต:ุ  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่
จําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของ
ประชาชน 

แนวทางการประเมินผล 
 การเตรียมการเพื่อการตดิตามและประเมินผล 

 แผนปฏิบัติการ/แผนการดําเนินงานเพ่ือการสํารวจ  
 กําหนดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดให้ดีขึ้น 
 เครื่องมือ/แบบสอบถาม/แบบสํารวจ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 เอกสารผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 เปรียบเทียบผลการสํารวจกบัเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายเหต ุ: 
              การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) ขอให้สํานัก/กองส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สําคัญ
ต่อการคํานวณ และพิจารณาผลการดําเนินงานให้กลุ่มติดตามและประเมนิผล พร้อมสําเนาให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่ง  ขอให้สาํนัก/กองจัดเตรียมไว้ ณ หน่วยงาน 
เพ่ือพร้อมให้คณะกรรมการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก/กองในสังกัดกรมฯ
ตรวจสอบ 

 



๖๔ 
 

แหลง่ข้อมูล :   ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) 
หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :     
 จากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 
 คณะทํางานของกองแบบแผนรวบรวมสรุป 

ข้อมูลพืน้ฐาน  :  

 

ข้อมูลพืน้ฐาน
ประกอบตัวชีวั้ด 

หน่วย
วัด 

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงีบประมาณ พ.ศ. 

  พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ - ขั้นตอนที่ ๕ ผลการ
สํารวจความพึง
พอใจร้อยละ ๘๕ 

ขั้นตอนที่ ๕ ผล
การ ำรวจความพึง
พอใจร้อยละ ๘๕ 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  :  นายภูวดล   พัฒนภักดี              เบอรต์ดิต่อ  : ๐๒-๕๙๐๑๘๙๘ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล        : นายธนะพัฒน์  ทวีชัยเศรษฐ์        เบอรต์ดิต่อ  : ๐๒-๕๙๐๑๘๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ตัวชี้วัดที ่๒.๒ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดทีก่องแบบแผนที่
ได้รบัมอบหมาย 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๒  ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
น้ําหนัก : ร้อยละ  ๓ 
คําอธิบาย :  

 ความสํ า เ ร็จของการ ดํา เ นินการเ ก่ียว กับการเ ปิดเผยข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ  โดย 
ส่วนราชการต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และการกําหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ระดับ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

แบ่งคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละ
ระดับ ดังน้ี 

ระดบัคะแนน 
ระดบัขัน้ของความสาํเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อม ู ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังน้ี 
  จัดสถานที่/จัดต้ังศูนย์ข้อมูลขา่วสารของส่วนราชการ สําหรับให้บริการขอ้มูล

ข่าวสารตามมาตรา ๙ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 
ได้โดยสะดวก และต้ังอยู่ในบริเวณที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ง่าย 

 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ 

 มีป้ายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่หรือศูนย์ข้อมลูข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้ 
สําหรับการให้บริการข้อมูลขา่วสารที่เข้าใจได้ง่าย และมองเห็นได้ชัดเจน 

๒ จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 
๙ ดังน้ี 

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๑) – (๘) 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเก็บไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 จัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศนูย์ข้อมูลข่าวส รอย่างชัดเจนและ
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สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
๓ บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดยดําเนินการ 

ดังน้ี 
  มอบหมายให้ผูบ้ริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ ในการ

ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ 
 ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสําคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มกีารประชุมเพ่ือ 
ซักซ้อมความเข้าใจอย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ 
และรายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสมํ่าเสมอ (รายเดือนหรือ 
รายไตรมาส) 

 มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถ
ตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ภายในกําหนดร้อยละ ๑๐๐ โดยไม่มี
เรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 มีการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ที่สั่งตามมาตรา ๓๒ โดยเคร่งครัด  
(ถ้ามี) 

๔ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรใน 
ส่วนราชการและประชาชนทราบ ดังน้ี 

  จัดอบรม ให้ความรู้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
บทบัญญัติของกฎหมายให้แก่บุคลากรในส่วนราชการ อย่างทั่วถึง ปีละไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐ ของจํานวนเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการน้ัน และไม่ตํ่ากว่าครั้งละ ๓ 
ช่ัวโมง 

 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เก่ียวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดยเฉพาะการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลตามมาตรา ๙ ใหป้ระชาชนรับทราบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย ๕ ช่องทางโดย ๒ ใน ๕ ช่องทางจะต้องเป็น 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ  และมีการนําความคิดเหน็ของประชาชน (ถ้าม)ี มาพิจารณา
ประกอบการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

๕  เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหน้า   
ส่วนราชการลงนามแล้วบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดยเร็ว  

 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดยแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ 
ให้ชัดเจน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดยเผยแพร่ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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หมายเหตุ : 
๑) ให้ส่วนราชการส่วนกลางรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน 

ในสังกัดที่ต้ังอยู่ในส่วนกลางและส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงาน ต้ังอยู่ในส่วน
ภูมิภาค โดยส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นหน่วย
สนับสนุนข้อมลูให้ส่วนราชการส่วนกลาง 

๒) ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ที่สั่งตามมาตรา ๓๒ โดยเคร่งครัด 
๓) มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ บัญญัติไว้ดังน้ี   

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและคําสั่งที่เก่ียวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว   
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)  
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ  

(๔) คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง  

 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ  

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี  
ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหน่ึง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย ตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕  อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ัน 
 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี 
คํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบด้วย  ทั้งน้ี เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๒   ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บุคคลใดให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณาได้ 

๔) มติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วันที่  ๒๘  ธั นวาคม  พ .ศ .  ๒๕๔๗  เ ก่ี ยว กับการ กํ าหนดมาตรการให้  
ทุกหน่วยงานของรัฐ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยต้องถือปฏิบัติ  
เมื่อประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี 

 ๔.๑ กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารน้ันหน่วยงานของรัฐมี
ข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ 
 ๔.๒ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจํานวนมาก หรือไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ 
วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน  รวมท้ังแจ้งกําหนดวันที่จะดําเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบ
ด้วย 
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 ๔.๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอ จะต้องแจ้งคําสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับคําขอ 

๕) ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้จากเว็บไซต์ 
www.oic.go.th ของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

๖) ส่วนราชการสามารถขอคําปรึกษาเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจากสํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ 

๗) ตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบทุกประเภทที่ระบุไว้ตามมาตรา ๙ 
ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันๆ  ได้แก่ 
๙ (๑)ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่

เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
 เช่น ผลการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตให้ต้ังท่าเรือ คําสั่งพักใบอนุญาต หรือถอน

ใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้ํา คําสั่งไม่อนุญาตให้เช่ือมถนน/ทางหลวงเข้าบ้านหรือ
ที่ดินของกรมทางหลวง เป็นต้น 

๙ (๒)นโยบายและการตีความ 
 เช่น นโยบายของจังหวัดไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูง นโยบายพลังงานแห่งชาติ 

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายการผังเมื งแห่งชาติ การหารือปัญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้น 

๙ (๓)แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณที่กําลังดําเนินการ 
 เช่น แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของปีที่ดําเนินการ เช่น โครงการ

พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ราคากลางในการประกวด
ราคา งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน รายงานเชิงสถิติต่างๆ เป็นต้น 

๙ (๔)คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของ
เอกชน 

 เช่น คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงเคลื่อนย้าย  หรือรื้อถอนอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คู่มือการขออนุญาตต้ังโรงงานอุตสาหกรรม คู่มือ
การขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ คู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคล/นิติบุคคล คู่มือการขออนุญาต
ต้ังโรงแรม คําสั่งแต่งต้ัง คณะกรรม ารประเมินค่ารายปีเพ่ือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษี 
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการจัดทํา ระโยชน์ในทรัพย์สิน เป็นต้น 

๙ (๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
 เช่น ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับที่ ๔๒ เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชีจํานวน ๓๓ ฉบับโดยมีบัญชีรายช่ือและ
สาระสําคัญของมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับตามเอกสารแนบท้ายประกาศเป็นมาตรฐาน
การบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ ราช
กิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ๑๑๓ ง วันที่ ๒๘ ธันวา ม 
๒๕๔๓ เป็นต้น 

๙ (๖)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ 

 เช่น สัมปทานการเดินรถประจําทาง สัมปทานการทําไม้สัมปทานการทําเหมืองแร่ เก็บรังนก
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นางแอ่น สัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอย สัญญาให้ผลิตสุรา สัญญาให้บริการโทรศัพท์ 
สัญญากําจัดขยะ เป็นต้น 

๙ (๗)มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี 
ให้ระบุรายช่ือ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ข่าวสารที่นํามาใช้ในการ
พิจารณาไว้ด้วย 

 เช่น มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  มติ
คณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มติคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มติ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  มติคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย   มติ
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ เป็นต้น 

๙ (๘)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการกําหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ได้แก่ ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของ
หน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว และ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ฯลฯ มีอยู่ ๒ ฉบับ คือ ๑) ประกาศประกวดราคาและประกาศ สอบราคาของ
หน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ี มีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศ  ๒) ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้อง
จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้หน่วยงานจัดทําผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ 
เดือนตามแบบ สขร.๑ มีกําหนดการจัดเก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศ 

 
เหตุผล :  

เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และดําเนินการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ 
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แนวทางการประเมินผล : 
ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ :  
ดําเนินการตามพระราชบัญญั ติ
ข้ อมู ล ข่ า วสา รของร าชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังน้ี 
 จัดสถานที่/ จัดต้ังศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของ  ส่วนราชการ 
สํ า ห รั บ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ข่าวสารตามมาตรา ๙ เพ่ือให้
ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก  และ ต้ังอ ยู่ ใน
บริเวณที่ประชาชนเข้าไปใช้
บริการได้ง่าย 
 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจํา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติ
หน้าที่เก่ียวกับการให้บริการ
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง ส่ ว น
ราชการเป็นการเฉพาะ 
 มีป้ายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่

หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่ีส่วน
ร าชกา รจั ดไว้ สํ าหรั บการ
ให้บริการข้อมูลข่ าวสาร ท่ี
เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้
ชัดเจน 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน ดังน้ี 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการมีการจัด
สถานที่/จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บริการ        
ข้อมูลข่าวสารและมีการติดป้ายบอกสถานที่ต้ังศูนย์   
ข้อมูลข่าวสาร เช่น  
- บันทึก/หนังสือที่ผู้บริหารของส่วนราชการสั่งการ

ให้มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารข้ึนภายใน       
ส่วนราชการ 

- ภาพถ่ายสถานที่ต้ังของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
และ 
- หนังสือแต่งต้ังหรือมอบหมายให้มีผูร้ับผิดชอบ

หรือมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ ทําหน้าที่ใหข้อ้มูล
ข่าวสาร 

- ภาพถ่ายป้ายบอกถึงสถานที่ต้ังของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและติดต้ังอยู่ในตําแหน่ง   
ที่มองเห็นได้ชัดเจน 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ :  
จั ด ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
ตาม  พ .ร .บ .  ข้อมูลข่ าวสาร 
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 
๙ ดังน้ี 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา ๙ (๑) – 
(๘)  ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
และเก็บไว้เผยแพร่เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 จัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ  

ระดับคะแนน ๑ และแสดงถงึการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ดังน้ี 
 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร ครบทกุประเภทท่ีระบุไว้ตามมาตรา ๙ ของ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งน้ี 
ตามอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ โดยแยกเป็น
แฟ้ม/หมวดหมู่อย่างชัดเจน หาง่าย  

 ภาพถ่าย / เอกสารแสดงดัชนีข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้
ให้บริการที่มีคาํอธิบายที่ชัดเจนหรือแสดงให้เห็นถึง
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ให้บริการ   ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอย่าง  ัด เจนและ
สามารถสืบค้น ไ ด้สะดวก 
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

วิธีการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากดัชนี 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดย
ดําเนินการ ดังน้ี 
 มอบหมายให้ผู้บริหารระดับ

รองหั วห น้ าส่ วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเป็นการเฉพาะ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พร้อมทั้งเอกสาร เช่น 
 คําสั่งแต่งต้ังหรือมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง

หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบงานตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสาร 

 บันทึกการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์
ข้อมูล ข่าวสารที่มีผู้บริหารของส่วนราชการเข้าร่วมใน
การประชุม 

 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม/เอกสารประกอบ ารจัด
ประชุมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือซกัซ้อมความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

  ผู้บริหารของส่วนราชการให้
ความสําคัญและควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างเคร่งครัด เช่น มีการ
ประชุม เ พ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจอย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น 
 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการ

มาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของส่วนราชการ (ถ้า
มี) รายงานให้ผู้บริหารของ
ส่ วนร าชการทราบอ ย่ า ง
สม่ําเสมอ (รายเดือนหรือราย
ไตรมาส) 
 มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง 
หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้
ภายในกําหนดร้อยละ ๑๐๐ 

 หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ
และควบคุมดูแล ใหม้ีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสาร เช่น ระเบียบ/คําสั่ง/หนังสือสั่งการของ
ผู้บริหารของส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น 

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่ีเสนอต่อผู้บริหารของส่วน
ราชการ  เป็นประจํา (รายเดือน/รายไตรมาส) ซึ่งระบุ
สถิติของ  ผูม้าใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  
ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ซึ่งระบุ
ข้อมูล หรือสถติิของการตอบสนอง หรือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

 หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมติ 
  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗      

ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เช่น 
- ตัวอย่างคําขอรับบริการ/หนังสือแสดงว่าหน่วยงาน
ให้บริการข้อมลูโดยเร็วหรือดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายในวันที่มีการร้องขอ 
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้ผูข้อข้อมูลทราบว่า
หน่วยงานไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 
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โดยไม่มี เรื่องร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
 มีการปฏิบั ติตามคําสั่ งของ

คณะกรรมการฯ ที่ สั่ งตาม
มาตรา ๓๒ โดยเคร่งครัด (ถ้า
มี) 

๑๕ วันและแจ้งกําหนดวันที่จะดําเนินการแล้วเสร็จ
ให้ผู้ขอข้อมลูทราบ 
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมลูทราบภายใน ๑๕ วันนับจาก
วันที่ได้รับคําขอ 

 หลักฐานอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม
 มาตรา ๓๒ โดยเคร่งครัด เช่น หนังสือส่งวัตถุ 
เอกสาร หรือพยานหลักฐาน ตามท่ีคณะกรรมการฯ 
ระบุ 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เผยแพร่ความรู้ ความเข้ าใจ

เ ก่ียวกับสิท ธิการรับรู้ ข้อมูล
ข่ าวสารให้ บุคลากรในส่ วน
ราชการและประชาชนทราบ 
ดังน้ี 
 จัดอบรมให้ความรู้   เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามบทบัญญัติของ
กฎหมายให้แก่บุคลากรใน     
ส่วนราชการอย่างทั่วถึง 
ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของจํานวนเจ้าหน้าที่ในส่วน
ราชการน้ัน และ  ไม่ตํ่ากว่า
ครั้งละ ๓ ช่ัวโมง 
 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ผ ย แพ ร่

เ ก่ียวกับผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดยเฉพาะการจัดต้ัง
ศูนย์ข้อมูลตามมาตรา ๙ ให้
ป ร ะ ช า ชน รั บท ร าบผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย ๕ 
ช่องทางโดย ๒ ใน ๕ ช่องทาง 
จะ ต้อ ง เป็ น ก า ร เ ผยแพ ร่ 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ บอร์ด

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการมีการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ  สิทธิรับรู้ข้อมลูข่าวสาร เช่น 
 แผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง ปฏิทินการดําเนินงาน 

(Gantt Chart) และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 คําสั่ง/หนังสือเวียน/หนังสือเชิญหรืออนุมัติใหเ้ข้า

อบรม 
 ช่ือเรื่อง/หัวข้อ/หลักสูตรที่จัดอบรมไม่น้อยกว่า ๓ 

ช่ัวโมง 
 วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม 
 จํานวนผู้เข้าอบรมและทะเบียนรายช่ือผู้เข้าอบรม   

ลงนามเข้าอบรม 
 ภาพถ่าย/เอกสารประกอบการอบรม 
 ช่ือช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ ช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส ์เช่น ช่ือเว็บไซต์ หรือการเช่ือมโยง 
(Link) และช่องทางอ่ืนๆ เช่น เอกสารที่ส่วนราชการ
ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงหรือให้
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และสิทธิของ
ประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานของ 
ส่วนราชการ เช่น การเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ เสียงตามสายหอกระจายข่าว โปสเตอร์  
แผ่นพับ ใบปลวิ จดหมายข่าว จุลสาร วารสาร  
การจัดนิทรรศการ ประกาศต่างๆ เป็นต้น  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการจัดให้มี
ระบบหรือมีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เปิดเผย  ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ จริง เช่น  
- ช่ือช่องทางที่จัดไว้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ



๗๓ 
 

ประชาสัมพันธ์ ประชาชนและเอกสารสรุปขอ้มูล/ความคิดเห็นที่
ได้จากช่องทางดังกล่าว 

- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 
- บันทึกการประชุม/เอกสารสรุปผลการจัดรับฟัง     

ความคิดเห็น  
  รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

ประชาชนที่ เ ก่ี ยว กับ  การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ และมีการนํา
ความคิดเห็นของประชาชน 
( ถ้  มี ) ม า พิ จ า ร ณ า
ประกอบการบริหารจัดการ
ด้ า น ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ห รื อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

- แบบสอบถามความคิดเห็น และสรุปผลที่ได้จาก
แบบสอบถาม เป็นต้น 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่ามีการนําความคิดเห็น
ของประชาชนมาพิจารณาหรือใช้ประกอบการ
บริหารจัดการงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
เช่น 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึก/หนังสือสั่งการของผูบ้รหิารของส่วนราชการ 

โดยอ้างอิงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นข งประชาชนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เป็นต้น 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
  เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ

ป ร ะ ก า ศ ป ร ะ ก ว ด ร า ค า 
ประกาศสอบราคา ที่หัวหน้า
ส่วนราชการ ลงนามแล้วบน
เ ว็บ ไซ ต์ของส่ วนราชการ 
โดยเร็ว 
 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัด

จ้ า ง เ ป็ น ร า ย เ ดื อ น  โ ด ย
แยกป ะเภทเป็นหมวดหมู่
ใ ห้ ชัดเจนและเผยแพร่บน
เ ว็บ ไซ ต์ของส่ วนราชการ
โดยเร็ว  โดยเผยแพร่ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ และเอกสาร/หลักฐานอ่ืน 
ๆ ดังน้ี 
 เอกสารที่มีภาพพิมพ์หน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมลูประกาศ 
ประกวดราคาและประกาศสอบราคาท่ีหัวหน้า  ส่วน
ราชการลงนามแล้วและได้นําลงในเว็บไซต์ของ ส่วน
ราชการ 
 ช่ือเว็บไซต์และ/หรือลิงค์ที่สามารถเข้าไปเรียกดูหรือ
ตรวจสอบข้อมูลประกาศประกวดราคาและประกาศ
สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว      
 ช่ือเว็บไซต์และ/หรือลิงค์ที่มกีารเผยแพร่สรปุผลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.๑) ของส่วนราชการ  
ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ 
 เอกสารที่มีภาพพิมพ์หน้าเว็บไซต์ของส่วนราชการ       
ที่แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างเป็นรายเดือน   
(สขร.๑) ของทัง้ปีงบประมาณ  

 
๒. ประเมินผลจากข้อมูลท  ่ได้จากการสัมภาษณบ์คุคลทีเ่กี่ยวข้องต่างๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูลขา่วสารของส่วนราชการ 
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๓. การสังเกตการณ์   
 ณ สถานที่ต้ังศนูย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ 
หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้        
ส่วนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวช้ีวัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้จัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. หรือสํานักบรหิาร ขอให้
จัดเตรียมไว้ที่ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์การใหค้ะแนนของปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
แหลง่ข้อมูล :   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :     
 จัดเก็บข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับประกาศ  

ประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 คณะทํางานของกองแบบแผนรวบรวมสรุป 

ข้อมูลพืน้ฐาน  :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงีบประมาณ พ.ศ. 

  พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ระดับความสําเร็จในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน 

ระดับ - - ระดับ ๕ 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  :  นายวิโรจน์       นรไกร     เบอรต์ดิตอ่  : ๐๒-๕๙๐๑๘๕๕ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล        :  นางสาวอุไรวรรณ   ชูพูล     เบอรต์ดิตอ่  : ๐๒-๕๙๐๑๘๕๙    
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รายละเอียดตวัชี้วัด   ( KPI Template ) 
มิตทิี่ ๓ มิตดิ้านประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลเุปา้หมายตามตัวชี้วัดของแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกองแบบแผน 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จในการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการประเมินและ
พฒันาแบบรูปให้มีมาตรฐาน 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ําหนัก    : ร้อยละ ๔  
คําอธบิาย    :     
                     ประเมิน  หมายถึง  การติดตามและประเมินคุณภาพการควบคุมการก่อสร้าง เพ่ือให้ได้อาคารที่มี
คุณภาพ 

การควบคุมการก่อสร้าง  หมายถึง  การควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดําเนินการไปตามแบบรูป
รายการ  และหลักวิชาการ  ด้วยความเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนในสัญญาจ้าง  ดูแลให้การใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามที่
ได้รับอนุมัติ  รวบรวมข้อขัดแย้งและอุปสรรคต่างๆเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณา  จดัทํารายงาน สรุป
ความก้าวหน้าและรวมถึงดูแลความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้างจัดมาตรการป้องกันมิให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินในเขตกอ่สร้างและบริเวณข้างเคียง   
โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ ดําเนินการ ๓ โครงการ ดังน้ี 
๑.  โครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพมาตรฐานอาคาร   
๒.  โครงการพัฒนากระบวนงานการควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
              ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดบัคะแนน ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของความสาํเร็จในการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ
ประเมินและพฒันาแบบรูปให้มีมาตรฐาน 

๑ ร้อยละ ๖๐ 

๒ ร้อยละ ๗๐ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 

๔ ร้อยละ ๙๐ 
๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดตี 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 

  ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของความสาํเร็จใน
การดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ
ประเมินและพฒันาแบบรูปให้มีมาตรฐาน 

ร้อยละ - - - 



๗๖ 
 

แหลง่ข้อมูล : กองแบบแผน  กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ        
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :  รวบรวมจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกองแบบแผน   
กําหนดการรายงานข้อมูล : รายงานผลงานรอบไตรมาส   
 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  :  นายชาตรี  ปัญญาพรวิทยา             เบอร์ตดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๙๓๕ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล        :  นายพงษ์พันธ์ุ   จิวสุวรรณ              เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๘๔๔ 

            :  นางสาวเบญจวรรณ   จันทร์ภักดี      เบอร์ติดต่อ   :  ๐๒-๕๙๐๑๙๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดทีก่องแบบแผน
ได้รบัมอบหมาย 
 ตัวชี้วัดที ่๓.๒.๑    ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑.๒  : ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ระดบัสํานกั/กอง 

หน่วยวัด : ร้อยละ  ๑ 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตรา การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะ
ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ :   

 
                                เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x ๑๐๐ 
                                    วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

 
หมายเหตุ :  

๑. กําหนดระดับคะแนน ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๙๓ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ต่อ 
ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินผล 

๓. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 
 



๗๘ 
 

เหตุผล :   
เน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเน่ือง    อันเป็น

ผลสืบเน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับผลการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะท่ี
ผ่านมา โดยได้ลดเป้าหมายรายจ่ายของงบประมาณเพ่ือเข้าสู่งบประมาณสมดุลภายในระยะเวลา ๕ ปี ที่เน้นการให้
ความสําคัญกับคุณภาพของงานเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการประเมินผล : 

ผูป้ระเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่ เ บิกจ่าย  
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบ  
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การเตรียมการเพื่อการตดิตาม และประเมินผล 
 กรณีที่ส่วนราชการมีเงินงบประมาณรายจ่ายเหลือ

จ่ าย  หมายถึ ง  ส่วนราชการดําเ นินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามท่ีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วน้ัน เงินงบประมาณในส่วนที่เหลือ
จ่ายจะถือว่าเป็นเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัด
ได้ ทั้งน้ี หากส่วนราชการไม่ได้นําเงินงบประมาณ
ส่วนน้ีไปใช้จ่ายในภารกิจ/โครงการอ่ืน ๆ ต่อ ขอให้  
ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหล อจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบ  
การประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 - วงเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้ พร้อมทั้งระบุ
ภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการ
ของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 

 - เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ 
ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

 ๑ )  แบบจัดทํ าแผน /รายงานผลการใ ช้จ่ าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม
งบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(แบบ สงป. ๓๐๒) 

 ๒) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบ 
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

 
 
 
 
 

๓) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
ร ายการ งบประมาณราย จ่ าย  ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับการอนุมัติ
จาก ผู้มีอํานาจ        

 

 



๗๙ 
 

แหลง่ข้อมูล :   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :     
 รวบรวมรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองแบบแผน 
 คณะทํางานฯของกองแบบแผนรวบรวมสรุป 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด      :  นางกานดา             หาญโรจนกุล เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๘๗๔ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล             :  นางสุภัทรา            แดงพวงไพบูลย์ เบอรต์ดิต่อ  :  ๐๒-๕๙๐๑๘๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามตัวชี้วัดทีก่องแบบแผนได้รบั
มอบหมาย 
ตัวชี้วัดที่  ๓.๒.๒ ระดบัความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :    ร้อยละ ๒ 
คําอธบิาย :  

 การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล    การส้ินเปลืองหรือการทุจริต 
ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  
และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

 ความสําเร็จของการควบคุมภายในของสํานัก/กอง  จะพิจารณาจากความสามารถของสํานัก/
กองในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดวางระบบ/กําหนดเป็นแนวทางไว้  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดบัคะแนน    เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑  สํานัก/กอง/กลุ่ม  มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวให้
คณะทํางานระดับกรมฯ (สํานักบริหาร) ได้ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ 

๒ สํานัก/กอง/กลุ่ม  ประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๓ สํานัก/กอง/กลุ่ม  วิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๔ สํานัก/กอง/กลุ่ม  จัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖)  

๕ สํานัก/กอง/กลุ่ม ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดย
วัดผลจากระดับค่าคะแนนของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ(ตาม
เอกสารงบประมา รายจ่าย) 

หมายเหตุ : 
      ๑. สํานัก/กอง/กลุ่ม หมายถึง สํานักบริหาร/สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ/กองแบบแผน/กอง
วิศวกรรมการแพทย์/กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน/กองสุขศึกษา/กลุ่มตรวจสอบภายใน/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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๒.  การประเมินผลการควบคมุภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มี ๕ 
องค์ประกอบ ดังน้ี (๑) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (๒) การประเมินความเสี่ยง (๓) กิจกรรมการควบคุม (๔) 
สารสนเทศและการสื่อสาร (๕) การติดตามประเมินผล 
      ๓. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ ในระดับสํานัก/กอง/กลุ่ม 
ประกอบด้วย 
          ๓.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.๑) 
          ๓.๒  รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) 
          ๓.๓ รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 
          ๓.๔ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (ตามแบบฟอร์มที่ ๑) 
          ๓.๕ รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ (แบบฟอร์มที่ ๒) 

การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 
๑ ๑.๐๐ คะแนน 
๒  ๑.๐๐ คะแนน 
๓  ๑.๐๐ คะแนน 
๔ ๑.๐๐ คะแนน 
๕ ๑.๐๐ คะแนน 

รวม ๕.๐๐ คะแนน 

เงื่อนไข : 

ขั้นตอนที่ ๑ (๑.๐๐ คะแนน)  

๑.๑   เอกสาร/หลักฐานของสํานัก/กอง ที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นแผนการปรับปรุงที่จะมีการดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  (๐.๕๐ คะแนน) 

๑.๒   จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้ดําเนินการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ได้นําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยสามารถจัดส่งให้คณะทํางานระดับกรมฯ (สํานัก
บริหาร)   ได้ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔  (๐.๕๐ คะแนน) 

ขั้นตอนที่ ๒ (๑.๐๐ คะแนน)  

เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสํานัก/กอง ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน งานใน
ความรับผิดชอบดําเนินการ โดยทําการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้ผู้รับผิดชอบในงานได้พิจารณาการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างแท้จริง และยอมรับที่จะทําการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม มิฉะน้ันจะเกิด
ผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ทั้งน้ี ตามหนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ประเมินตามแบบฟอร์มที่ ๑ ซึ่งมีเกณฑ์การให้
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คะแนนย่อย ดังน้ี            

๒.๑  มีการดําเนินการ ๑  ขั้นตอน อย่างครบถ้วน (๐.๒๐ คะแนน) 

๒.๒  มีการดําเนินการ ๒  ขั้นตอน อย่างครบถ้วน (๐.๒๐ คะแนน) 

๒.๓  มีการดําเนินการ ๓  ขั้นตอน อย่างครบถ้วน (๐.๒๐ คะแนน) 

๒.๔  มีการดําเนินการ ๔  ขั้นตอน อย่างครบถ้วน (๐.๒๐ คะแนน) 

๒.๕  จัดส่งแบบฟอร์มที่ ๑ ให้คณะทํางานระดับกรมฯ  ได้ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

  (๐.๒๐ คะแนน) 

ขั้นตอนที่ ๓ (๑.๐๐ คะแนน)  

๓.๑  เอกสาร/หลักฐานของหน่วยรับตรวจที่แสดงถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุม
ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และยังคง
ปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งน้ี ให้สํานัก/กอง จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ตาม
แบบฟอร์มที่ ๒ (๐.๕๐ คะแนน) 

๓.๒  จัดส่งแบบฟอร์มที่ ๒ ให้คณะทํางานระดับกรมฯ  ได้ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    (๐.๕๐ 
คะแนน) 

ขั้นตอนที่ ๔ (๑.๐๐ คะแนน)  

๔.๑  สํานัก/กอง จัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) (ประกอบด้วยแบบ ปย. ๑  แบบ 
ปย. ๒ )  ให้คณะกรรมการระดับกรมฯ  

ขั้นตอนที่ ๕ (๑.๐๐ คะแนน)  

๕.๑  เพ่ือให้สํานัก/กอง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจได้ ดังน้ัน จึงวัดผลจากค่าคะแนนของหน่วยรับตรวจท่ีได้จากค่าคะแนน
ของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) โดย
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดบัคะแนนตัวชี้วัดระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 
ในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏบิตัิราชการ/ภารกิจหลกั/เปา้หมาย

ผลผลติของสาํนกั/กอง  
 (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

คะแนนย่อยทีไ่ด ้

๐.๐๐-๑.๐๐ ๐.๒๐ 
๑.๐๑-๒.๐๐ ๐.๔๐ 
๒.๐๑-๓.๐๐ ๐.๖๐ 
๓.๐๑-๔.๐๐ ๐.๘๐ 
๔.๐๑-๕.๐๐ ๑.๐๐ 
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เหตุผล :  
๑. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่ผู้บริหารนํามาใช้เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงาน  จะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
๒. เพ่ือเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนและเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้บริหารของหน่วยราชการในการ

บริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายในหน่วยงานให้
ดีย่ิงขึ้น 

๓. เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยราชการให้ความสําคัญกับการควบคุมภายใน 
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ - - - 
 
แนวทางการประเมินผล  : 

ระดบั
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : 
สํานัก/กอง/กลุ่ม มีกลไกการดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และส่งรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวให้
คณะทํางานระดับกรมฯ  ได้ทนัภายในวันที่ ๑๕ 
เมษายน ๒๕๕๔ 
 

ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สํานัก/กอง/กลุ่มมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
กระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ . 
๒๕๕๓ เช่น  
• บันทึกข้อความการรายงานผลการ

ติดตามฯ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
• รายงานการประชุมของคณะทํางานฯ 

ในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนฯ  
• หนังสือเวียนของคณะทํางานฯ ในการ

สั่ งการให้หน่วยงานย่อยดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงฯ 
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานใน
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สําหรับการติดตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และรายงานดังกล่าวได้นําเสนอต่อหัวหน้า
ส่ วนร าชการ เ พ่ื อสั่ ง ก าร  โดยจั ดส่ ง ให้
คณะทํางานระดับกรมฯ . ได้ทันภายในวันที่
๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
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๒ ขั้นตอนที่ ๒ : 
สํานัก/กอง/กลุ่มประเมินผลการควบคุมภายใน
ได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ประเมินจากขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆ 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ ๑ โดยจัดส่งให้
คณะทํางานระดับกรมฯ  ได้ทันภายในวันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ : 
สํานัก/กอง/กลุ่มวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยง
ของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

ประเมินจากขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆ 

 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยง
ของระบบการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่ ๒ 
โดยจัดส่งให้คณะทํางานระดับกรมฯ  ได้ทัน
ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ : 
สํานัก/กอง/กลุ่มจัดทํารายงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 
 

ประเมินจากขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆ 

 
 

• รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (แบบ ปย.๑) 
• รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) 

 โดยจัดส่งให้รายงานคณะทํางานระดับกรมฯ  
๕ ขั้นตอนที่ ๕ : 

สํานัก/กอง/กลุ่ม ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดย
วัดผลจากระดับค่าคะแนนของตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ
หลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
 

ประเมินจากขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆ 
 

ระดบัคะแนนของตัวชี้วัดระดบั
ความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนัก 
ในการบรรลุเปา้หมาย 

ตามแผนปฏบิตัิราชการ/ภารกิจ
หลกั/เปา้หมายผลผลติของส่วน

ราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณ

รายจ่าย) 

คะแนน
ย่อยที่ได ้

๐.๐๐-๑.๐๐ ๐.๒๐ 
๑.๐๑-๒.๐๐ ๐.๔๐ 
๒.๐๑-๓.๐๐ ๐.๖๐ 
๓.๐๑-๔.๐๐ ๐.๘๐ 
๔.๐๑-๕.๐๐ ๑.๐๐ 

 
 

 
 
 



๘๕ 
 

แบบฟอร์มที่ ๑ 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดว้ยตนเอง 

ของหน่วยงาน ................................ (ระบชุื่อสาํนกั/กอง) 
ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
การประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการดําเนนิการ ตัวอย่างเอกสาร/หลกัฐาน 

ขั้นตอนที่ ๑ : ขั้นเตรียมการ 

 ผู้บริหารของหน่วยงานแต่งต้ัง/มอบหมายให้
คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส รับผิดชอบ
การกําหนดแนวทางการประเมินผลการ
ควบคุมภายในในภาพรวมของสํานัก/กอง/กลุ่ม 

� มีการดําเนินการ 
� ไม่มีการดําเนินการ 

• คําสั่งแต่งต้ัง พร้อมระบุอํานาจหน้าที่ 

 คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสมีการ
สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ
หน่วยรับตรวจให้ กับแต่ละส่วนงานย่อยที่
รับผิดชอบได้รับทราบ และสามารถดําเนินการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองได้ตามแนว
ทางการประเมินผลการควบคุมภายในที่
กําหนด 

� มีการดําเนินการ 
� ไม่มีการดําเนินการ 

• แนวทางการประเมินผลการ 
ควบคุมภายในในภาพรวม 

• ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
- การจัดอบรมสัมมนา 
- หนังสือซ้อมความเข้าใจ  
- หนังสือเวียนหลักเกณฑ์แนวทาง 
การปฏิบัติในการประเมิน- 
ผลเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

- Intranet 
ขั้นตอนที่ ๒ : กําหนดงานในความรบัผดิชอบของส่วนงานย่อยออกเปน็กิจกรรม/งาน 

 ส่ วน ง าน ย่อย  (สํ า นั ก /กอง /ฝ่ า ย  ตาม
โครงสร้างของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) มี
การกําหนดงานออกเป็นกิจกรรมหลักหรือ
กิจกรรมที่ สนับสนุน   ให้ สอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 

� มีการดําเนินการ 
� ไม่มีการดําเนินการ 

• มีการกําหนดกิจกรรมและรายงาน 
ไว้ในแบบ ปย. ๒ 

 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก
หรือกิจกรรมที่สนับสนุนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 

 

� มีการดําเนินการ 
� ไม่มีการดําเนินการ 

• มีการกําหนดวัตถุประสงค์และรายงาน 
 ไว้ในแบบ ปย. ๒ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๓ : จัดเตรียมเครือ่งมือการประเมินผล 
 สํานัก/กอง/กลุ่มมีการจัดเตรียมเครื่องมือการ

ประเมินผลการควบคุมภายในไว้ล่วงหน้า เช่น 
� มีการดําเนินการ 
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

• แบบประเมินองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน (โปรดดูภาคผนวก  



๘๖ 
 

 
1) จัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน 
2) จัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
3) อ่ืน ๆ ได้แก่ 

�  ตารางแผนการดําเนินงาน 
�  การประชุมระดมสมอง 
�  ........................................................ 

     
   � ข้อ ๑) 

� ข้อ ๒) 
� ข้อ ๓) 

� ไม่มีการดําเนินการ 

ก ตามหนังสือแนวทาง : การจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายในและ 
การประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
• แบบสอบถามการควบคุมภายใน  
(โปรดดูภาคผนวก ข  
ตามหนังสือแนวทาง : การจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายในและ 
การประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
• ตารางแผนการดําเนินงาน 
• การประชุมและระบุประเด็นในการ 
ระดมสมอง 
• ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ ๔ : การดาํเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
การประเมินผลระดบัสว่นงานย่อย โดยวิธกีารข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 

 สํ า นั ก / ก อ ง / ก ลุ่ ม นํ า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่
จัดเตรียมไว้มาทําการประเมินเก่ียวกับการมี
อยู่และความเหมาะสมของห้าองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน แล้วนําผลที่ได้มา
จั ด ทํ า เ ป็ น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วน
งานย่อย (แบบ ปย.๑) และนําจุดอ่อน/ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจัดทําเป็นแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงของ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) 

� มีการดําเนินการ 
� ไม่มีการดําเนินการ 
 

• แบบประเมินองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายในของสํานัก/กอง/กลุ่ม 
• รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  
(แบบ ปย.๑) 
• รายงานการประเมินผลและ 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 (แบบ ปย. ๒) 

 

 สํานัก/กอง/กลุ่มทําการประเมินกิจกรรมต่าง 
ๆ ด้วยแบบสอบถามการควบคุมภายในที่
จัดเตรียมไว้ เพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/
ความเส่ียงของการควบคุมภายในท่ีเป็นอยู่ 
แล้วนําผลที่ ไ ด้มาจัดทําเป็นส่วนหน่ึงของ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ

� มีการดําเนินการ 
� ไม่มีการดําเนินการ 
 

• แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ของ  สํานัก/กอง/กลุ่ม          
• รายงานการประเมินผลและ 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 (แบบ ปย. ๒) 

 



๘๗ 
 

ควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) 

 สํานัก/กอง/กลุ่มทําการประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเอง แล้วนําผลท่ีได้มาจัดทํา
เป็นรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) โดยใช้
เครื่องมือการประเมินผลอ่ืน ๆ ได้แก่ 

�  ตารางแผนการดําเนินงาน 
�  การประชุมระดมสมอง 
�  ........................................................ 

� มีการดําเนินการ 
� ไม่มีการดําเนินการ 
 

• แบบเคร่ืองมือการประเมินผล 
การควบคุมภายในต่าง ๆ เช่น 

- ตารางแผนการดําเนินงาน 
ของสํานัก/กอง/กลุ่ม 

- การประชุมและระบุประเด็นใน 
การระดมสมองของสํานัก/กอง 
/กลุ่ม 

• รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายในของสํานัก/กอง 
/กลุ่ม (แบบ ปย.๑) 
• รายงานการประเมินผลและ 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปย. ๒) 

การประเมินผลระดบัหน่วยรบัตรวจ 

 คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารมีการประมวลผล
การประเมินของส่วนงานย่อย เพ่ือทําการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
และนําผลที่ได้มาจัดทําเป็นรายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) 

� มีการดําเนินการ 
� ไม่มีการดําเนินการ 

• รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) 
• รายงานแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน  (แบบ ปอ. ๓) 

 

ชื่อผู้รายงาน ...................................................  
                    (ชื่อผู้อํานวยการสํานกั/กอง) 

ตําแหน่ง ............................................................ 
                                                       วันที่ ....... เดือน........................... พ.ศ. …....... 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

แบบฟอร์มที่ ๒ 

รายงานผลการวิเคราะหจุ์ดอ่อน/ความเสีย่งของระบบการควบคุมภายใน ของปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ของหน่วยงาน ................................ (ระบชุื่อสาํนกั/กอง) 

๑. ร้อยละของจํานวนจุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนจุดอ่อน/ความ
เสี่ยงของระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 

จํานวนจุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ และยังคง
มีอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จํานวนจุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๒. ดําเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเส่ียงของการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามท่ีระบุในข้อ ๑ โดยให้ระบุปัญหาที่พบจากการดําเนินการที่ยังไม่สามารถทําให้จุดอ่อน/ความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม และให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ ในการนํา
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยกรอกข้อมูลลงในตารางข้างล่างน้ี 

ตารางแสดงการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยง 
ของระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และยังคงมีอยู่เม่ือสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ประเมิน  

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ปัญหาที่พบจากการดําเนินการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
(การปรับปรุงการควบคุม) 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   
ชื่อผู้รายงาน ...................................................  
                    (ชื่อผู้อํานวยการสํานกั/กอง) 

ตําแหน่ง     ................................................... 

                                                             วันที่ ....... เดือน........................... พ.ศ. …...... 
แหลง่ข้อมูล :  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล  :     
                                  ผลการประเมินการควบคุมภายใน 
                                   คณะทํางานกองแบบแผนรวบรวมสรุป 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :นายเสรี         ลาภยุติธรรม              เบอร์ติดต่อ :  ๐๒-๕๙๐๑๙๐๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นายธนะพัฒน์  ทวีชัยเศรษฐ์              เบอร์ติดต่อ : ๐๒-๕๙๐๑๘๙๗ 

X   ๑๐๐ 
= 



๘๙ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓ ระดบัความสําเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของการบรรลุเปา้หมายของตัวชี้วัดทีส่อดคลอ้งกบั
ภารกิจหลกั/ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการทีเ่นน้ประสทิธภิาพของการปฏบิตัิราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ี  
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓.1 ระดบัความสําเร็จของการจัดทาํตน้ทนุต่อหน่วย 
น้ําหนัก: ร้อยละ ๑ 
คําอธบิาย :   

 ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

ระดบัคะแนน 
ระดบัขัน้ของความสาํเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

โดยที ่: 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ ให้การสนับสนุนการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่สํานักบริหารขอการสนับสนุน  

๒ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร(สํานักบริหาร
ดําเนินการ)  สาํนัก/กอง/กลุ่ม ทําการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํา
รายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ให้สํานักบริหารดําเนินการรวบรวม 

๓ จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้)  

๔ ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้โดย
เก็บหลักฐานไว้ที่หน่วยงาน  

๕ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 
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เงื่อนไข  :    
1. ให้ทุกสํานัก/กอง ส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๑ – ๓ ถึงสํานักบริหาร ตามท่ีสํานักบริหาร 

ระบุในหนังสือขอข้อมูลเพ่ือจัดทําต้นทุนฯ 
2. ให้หน่วยงานส่งผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้สํานักบริหารภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๕๔ 
เหตุผล :  

เพ่ือให้มีข้อมูลทางการเงินที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําไปสู่การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
๑ ขั้นตอนที่ ๑ : ให้การสนับสนุน

การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่
สํานักบริหารขอการสนับสนุน 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานตา่งๆ ที่แสดงถึง
การให้การสนับสนุนการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักบริหารขอการสนับสนุน เช่น   
ส่งข้อมูลทีใ่ช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่าย   ผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  และแจง้รายช่ือ
คณะทํางานจัดทําต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔  

  สําเนาหนังสือนําส่งข้อมูลในการจัดทําต้นทุนฯ ปี ๒๕๕๓ 
ให้กับสํานักบรหิาร ภายในกําหนดเวลา ที่ระบุในหนังสือ
สํานักบริหาร แจ้งขอข้อมูลเพ่ือจัดทําต้นทุน ฯ 

              
๒ ขั้นตอนที่ ๒ : เปรียบเทียบผล

การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่า
มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร(สํานักบริหาร
ดําเนินการ)  สาํนัก/กอง/กลุ่ม 
ทําการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จัดทํารายงานการเปรียบเทียบ
และสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แลว้
เสร็จ ตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ให้

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานตา่งๆเอกสาร/
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอ้มทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการ
คํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทําแล้วเสร็จ ดังน้ี 

 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตาม

รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดและได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอํานาจ โดยเน้ือหาของรายงานฯ ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
-  สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคํานวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในต้นทุน
ปริมาณหน่วยนับ และต้นทนุต่อหน่วย 
-  วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมี
สาระสําคัญในต้นทุน ปริมาณหน่วยนับ และต้นทุน  
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สํานักบริหารดําเนินการ
รวบรวม 

ต่อหน่วย (การกําหนดสาระสําคัญพิจารณาจากอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วย/ต้นทุนทางตรงตาม  
ศูนย์ต้นทุน/ต้นทุนทางอ้อมที่ เ พ่ิม/ลด ไม่ควรตํ่ากว่า 
๒๐%)  
 

  - ถ้าหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณต้นทุน      
หน่วยนับ หรือช่ือกิจกรรม/ผลผลิต ในปีปัจจุบันต้องมี       
การดําเนินการแก้ไขปีก่อนด้วย เพ่ือให้สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ในระหว่าง ๒ ปี 
- ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต อ้างอิงจากวันที่ผู้มีอํานาจลงนาม
เห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว 
-  สําเนาหนังสือนําส่งรายงานฯ ให้กับสํานักบริหาร ภายใน
กําหนดเวลา ที่ระบุในหนังสือสํานักบริหาร แจ้งขอ
รายงานผลการวิเคราะห์ ฯ 

 
๓ ขั้นตอนที่ ๓ :  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้
ชัดเจน (สามารถวัดได้) พร้อม
ส่งแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระ ดับคะแนน  ๑  และ  ๒  พร้ อมทั้ ง แผนการ เ พ่ิ ม
ประสิท ธิภาพ                    การ ดํา เ นินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ี 

  แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ .ศ . ๒๕๕๔ ซึ่ งมีการกําหนดเป้าหมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างชัดเจน 
(มีการระบุ กิจกรรม สถานะปัจจุ บัน เ ป้ าหมาย 
ระยะเวลา) ไม่ตํ่ากว่า ๒ เรื่อง โดยที่    
๑.กรณีลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ระดับกรมที่ลดลง 

๒ .กรณีปรับปรุ ง กิจกรรม  ต้องแสดงใ ห้ เ ห็นถึ ง
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมน้ันในรูปของ
ต้นทุนและปริมาณงาน 

  ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อ้างอิงจาก
วันที่ผู้มีอํานาจลงนามเห็นชอบต่อแผนฯ ดังกล่าว  

 ให้หน่วยงานส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๓ 
ให้สํานักบริหาร  

 
 



๙๒ 
 

 
 
 
 
 

 
ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  -  สําเนาหนังสือนําส่งแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กับสํานักบริหาร ภายใน
กําหนดเวลา ที่ระบุในหนังสือสํานักบริหาร แจ้งขอให้ส่ง
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 ดําเนินการตามแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่
กําหนด ตามข้ันตอนที่ ๓ ได้
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พร้อมหลักฐาน  แสดงการ
ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพที่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในทุกเรื่อง เช่น รายงานผลการ
ดําเนินงาน ในไตรมาสที่ ๓,๔ หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่า
มีการดําเนินงานตามแผนเก็บไว้ที่หน่วยงานเป็นหลักฐาน 

 ขั้นตอนที่ ๕ : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จตาม
แผนเพ่ิมประสทิธิภาพการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ และได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ ,  ๒ ,  ๓ และ ๔ พร้อมทั้ งเอกสาร/
หลักฐานที่ แสดงถึ ง  การดํา เ นินการตามแผนเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ดังน้ี 
 ร า ย ง านส รุ ป ผ ลก า ร ดํ า เ นิ น ง า นต ามแ ผน เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพฯ   โดยมีเน้ือหาที่ระบุ 
-  ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จที่เกิดจากการ

ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ช่ ว ง ระยะ เ วลาที่ ดํ า เ นินการตามแผน เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ อ้างอิงจากวันที่ผู้มี
อํานาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว 

- ให้หน่วยงานส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 
๕  ให้สํานักบริหารภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



๙๓ 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วย 

ระดับ - - - 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด :   นางกานดา             หาญโรจนกุล เบอรต์ดิต่อ   ๐๒-๕๙๐๑๘๗๔ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : นางสุภัทรา            แดงพวงไพบูลย์ เบอรต์ดิต่อ   ๐๒-๕๙๐๑๘๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓ ระดบัความสําเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของการบรรลุเปา้หมายของตัวชี้วัดทีส่อดคลอ้งกบั
ภารกิจหลกั/ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการทีเ่นน้ประสทิธภิาพของการปฏบิตัิราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ี  
ตัวชี้วัดที๓่.๒.๓.๒    ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลา การใหบ้ริการ    
หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของผู้รับบริการท่ีได้รับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน 

 รอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ หมายถึง ระยะเวลาให้บริการที่ส่วนราชการลดได้มากกว่าร้อย
ละ ๓๐ และดําเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 รอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการสําหรับกระบวนงานใหม่ หมายถึง ระยะเวลาให้บริการ ณ 
ปัจจุบัน 

 กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง    
๑) กระบวนงานที่ส่วนราชการได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาได้ต้ังแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
    ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ/หรือ 
๒) กระบวนงานใหม่ทีส่่วนราชการไม่เคยแจง้สํานักงาน ก.พ.ร. มาก่อน เน่ืองจาก 
    - มีการสํารวจกระบวนงานบริการของส่วนราชการใหม่ 
    - มีการเปลีย่นแปลงบทบาท ภารกิจ หรอืหน้าที่ของส่วนราชการใหม่  

 การคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ต้องเป็นกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผู้มารับบริการจํานวนมาก และ/หรือมีผู้ร้องเรียน
จํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/หรือสอดคล้องกับงานบริการใน
ตัวชี้วัดร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่า ๑ 
กระบวนงาน  

 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

 
จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x ๑๐๐ 

จํานวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 

งานบริการ 
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกบัร้อยละของผูร้บับรกิารที่
ได้รบับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกบัจํานวน

ผู้รบับรกิารทัง้หมด 

คะแนน
ที่ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก    
(Wi x Ci) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ W๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ C๑ (W๑ x C๑) 
๒ W๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ C๒ (W๒ x C๒) 
. . ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ . . 
i Wi ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ C i (Wi x Ci) 

 น้ําหนกัรวม  W๑-i  ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนีเ้ท่ากบั  (W๑-i x C๑-i) 
 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ 
     

  (W๑-i x C๑-i)       หรือ              (W๑ x C๑) + (W๒ x C๒) + ... + (Wi x Ci) 
       W๑-i                   W๑ + W๒ + W๓ +...+ Wi 

 
โดยที่ : 

W     หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับแต่ละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุก
งานบริการ เท่ากับ ๑ 

C    หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผู้รับบริการทั้งหมด 

๑- i     หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ    
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑  (Wi x Ci) = ๑ 
๒  (Wi x Ci) = ๒ 
๓  (Wi x Ci) = ๓ 
๔  (Wi x Ci) = ๔ 
๕  (Wi x Ci) = ๕ 
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เงื่อนไข: 
๑. ให้ส่วนราชการคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ กระบวนงาน (หรือน้อยกว่าหากมีกระบวนงานไม่

ถึง ๕ งานบริการ) และส่งรายช่ือกระบวนงานให้สํานักบริหาร ทราบ โดยใช้แบบฟอร์มที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๕๔ 

๒. ให้ส่วนราชการระบุนํ้าหนักที่จัดสรรให้แต่ละกระบวนงานที่คัดเลือกเพ่ือนํามาประเมินผลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดให้มีการถ่วงนํ้าหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไม่ระบุน้ําหนัก ให้ถือว่าทุก
กระบวนงานมีน้ําหนักเท่ากัน 

๓. ให้ส่วนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการของแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลา
มาตรฐาน ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

๔. ให้ส่วนราชการแจ้งสํานักบริหาร หากมีการขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนงานที่
ได้คัดเลือก 
 
หมายเหตุ :  

๑ .  ในปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๔  กํ าหนดให้ส่ วนราชการจัด เ ก็บข้อมูลผลการ ดํา เ นินงานจ ริง  
๖ เดือน คือ ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๔ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด คือ 
สัปดาห์ละ ๑ วัน เริ่มต้นจากสัปดาห์ที่ ๑ จนถึงสัปดาห์ที่ ๒๖ ตามปฏิทินของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๒๖ วัน กรณี
วันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการหรือเป็นวันที่ไม่มีผู้มารับบริการให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลในวันทําการถัดไป ทั้งน้ี การ
จัดเก็บข้อมูลจํานวนผู้ใช้บริการให้พิจารณา ดังน้ี 

- กรณีมีผู้มารับบริการต่อวันจํานวนมากให้จัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า ๓๐ รายต่อวัน หาก 
ไม่ถึง ๓๐ รายต่อวัน ให้เก็บข้อมูลทุกราย 

- กรณีมีผู้มารับบริการเฉพาะช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงและไม่สามารถเก็บข้อมูลตามปีปฏิทินที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดได้ เช่น การชําระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นงานบริการที่ให้บริการ
เพียงระยะเวลา ๑-๒ เดือนต่อปี เป็นต้น ให้เก็บข้อมูลอย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์ โดยวิธีการสุ่ม 
และไม่น้อยกว่า ๓๐ รายต่อวัน (หากมีผู้รับบริการจํานวนมาก) หรือตามความเหมาะสมกับลักษณะ
งานบริการ 

- กรณีมีผู้รับบริการต่อปีจํานวนน้อยมากให้เก็บทุกรายตลอด ๖ เดือน 
- หรือพิจารณาเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมของลักษณะการให้บริการ 

๒. หากส่วนราชการไม่จัดส่งรายงานผลการคัดเลือกกระบวนงานท่ีนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปยังสํานักบริหาร ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๑๐๐๐ 
คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวช้ีวัดน้ี 

๓. หากส่วนราชการไม่มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๒๐๐๐ คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของ
ตัวช้ีวัดน้ี 

๔. หากส่วนราชการไม่สามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการให้บริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดให้จัดเก็บข้อมูลได้ จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๒๐๐๐ คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวช้ีวัดน้ี 

๕. หากผู้ประเมินสุ่มกระบวนงานเพ่ือประเมินผล ณ สถานที่จริง แล้วพบว่าทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการ
ให้บริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้จัดเก็บข้อมูล ขาดความสมบูรณ์ หรือขาดความน่าเช่ือถือ จะถูก



๙๗ 
 

ปรับลดคะแนนลง ๐.๒๐๐๐ คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวช้ีวัดน้ี 
 

ตารางที่ ๑ ปฏทิินการจัดเกบ็ข้อมูลตามวนัที่สาํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนด 

สปัดาห ์
ที ่

 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สปัดาห ์
ที ่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สปัดาห ์
ที ่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ 

     ๑ ๕ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๙   ๑ ๒ ๓ 
๑ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๖ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๐ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
๒ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๗ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๑๑ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 
๓ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๘ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๑๒ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 
๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๙ ๓๐ ๓๑    ๑๓ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐  

สปัดาห ์
ที ่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สปัดาห ์
ที ่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สปัดาห ์
ที ่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ 

๑๓     ๑ ๑๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒๒    ๑ ๒ 
๑๔ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๙ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๒๓ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑๕ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๒๐ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๔ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 
๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๕ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 
๑๗ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๒๒ ๒๙ ๓๐ ๓๑   ๒๖ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

 
เหตุผล :   

นับต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกส่วนราชการได้ดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ครบทุกกระบวนงาน
แล้ว แต่เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง และเป็นมาตรฐานต่อไป ส่วนราชการ
ควรได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยให้คํานึงถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่ง
อํานวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการในภาพรวม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผู้ใช้บริการได้ ดังน้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงาน ก.พ.ร. จึง
ยังคงกําหนดให้ส่วนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการต่อไป เพ่ือสร้างความไว้วางใจในคุณภาพการบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐให้มากย่ิงขึ้น  

 
แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงาน จํานวน ช่ือของกระบวนงานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่นํามา
ประเมินผลเพ่ือรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาการให้บริการของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ใช้แบบฟอร์ม ๑ ได้) พร้อมทั้งแผนภาพแสดงระยะเวลาและข้ันตอนมาตรฐานการให้บริการของแต่ละ
กระบวนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือข้อมูลล่าสุดที่จัดเก็บได้ ให้สํานักบริหารทราบ  



๙๘ 
 

เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันเก่ียวกับกระบวนงานที่ส่วนราชการได้คัดเลือกมาประเมินผล 
 รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์ม ๑ (รายช่ือกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่ส่วน
ราชการนํามาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) ให้รายงานมาภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 จํานวน ช่ือกระบวนงานที่นํามาประเมินผลเพ่ือรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาการให้บริการของส่วนราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามท่ีได้แจ้งสํานักบริหารแล้ว)  
 ตารางการจัดเก็บข้อมูลที่แสดงจํานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผู้รับบริการท้ังหมดของแต่ละงานบริการท่ีเกิดขึ้นจริง ตามวันที่ในปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลที่สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือตามวันที่ส่วนราชการได้จัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสม
กับลักษณะการให้บริการ (แบบฟอร์ม ๒ การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการราย
กระบวนงาน ) 

 
 วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจริงของแต่ละงานบริการอย่าง
ชัดเจน เช่น สุ่มจับเวลา ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทึกการเข้ารับบริการ จัดเก็บข้อมูลตามระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ เป็นต้น (ตามตัวอย่างตารางการรายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาการให้บริการ)  
 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถ่วงนํ้าหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอร์ม ๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพ่ือให้บริการหลายแห่ง ให้ส่วนราชการดําเนินการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา 
การให้บริการให้ครบทุกสาขา โดยใช้จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ
จํานวนผู้รับบริการทั้งหมดของการให้บริการของทุกสาขาเป็นข้อมูลผลการดําเนินงาน ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการ
ระบุจํานวนผู้รับบริการท่ีได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผู้รับบริการท้ังหมดของแต่
ละสาขาแนบเป็นเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมิน 

๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณบ์คุคลทีเ่กี่ยวข้องตา่งๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้รับบริการ 
 เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
๓. การสงัเกตการณ ์ 
 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 ความถูกต้อง เช่น มีแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่ทุกหน่วยใช้เหมือนกัน มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกคร้ัง มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จาก
เจ้าของข้อมูลทุก ๑ เดือน เป็นต้น 
 ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  
มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ เป็นต้น 
 ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน



๙๙ 
 

และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ เป็นต้น 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ 
 การบันทึกทะเบียนผู้รับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุ่มจับเวลาการให้บริการ 
หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วนราชการ 
ส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สําคัญต่อการคํานวณและพิจารณาผล 
การดําเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนที่ ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือ
พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
แบบฟอร์ม ๑ จํานวนรายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานทีส่ว่นราชการนาํมาประเมินผลใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

จํานวน 
รายชื่อกระบวนงาน 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ที่ใหบ้รกิารจริง) 
๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    

รวม ๑.๐๐  
 
หมายเหต ุ

 ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการต้องรวมระยะเวลารอคอย 
 งานบริการใดสามารถให้บริการได้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน ให้ระบุเวลาเป็นช่ัวโมง หรือนาที ทั้งน้ี กําหนดให้ 

๑ วัน เท่ากับ ๗ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

แบบฟอร์ม ๒ การจัดเกบ็ข้อมูลผู้ใชบ้รกิารและระยะเวลาใหบ้รกิารรายกระบวนงาน  
 
กระบวนงานที่ .......... ชื่อกระบวนงาน........................................................................... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ................................................................................................. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  ...................................................... หมายเลขโทรศัพท ์ .............................................. 
จํานวนขั้นตอนให้บริการทั้งหมด.......................
ขั้นตอน  

รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบ้ริการ ….... วัน/ช่ัวโมง/นาที 

ข้อมูลผูใ้ช้บริการและระยะเวลาให้บริการจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๑) 

ลําดับที่ 
(๒) 

ผู้รับบริการ 
 

(๓) 
เวลาเริ่มต้น
ให้บริการ 

(๔) 
เวลาสิ้นสุด
ให้บริการ 

(๕)= (๔)-(๓) 
ระยะเวลา

ให้บริการจริง 

(๖) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
…      
…      
i      

หมายเหตุ  

๑.  คอลัมน์ ๒ (ผู้รับบริการ) หมายถึง ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

๒. ให้ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทุกรายในวันที่กําหนดในปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทั้งน้ี 

      -   หากมีผู้รับบริการในแต่ละวันจํานวนมาก ให้ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูล โดยวิธีการสุ่ม และ 
            ไม่น้อยกว่า ๓๐ รายต่อวัน หรือ 
  -   หากมีผู้รับบริการในวันที่ปฏิทินกําหนดไม่ถึง ๓๐ รายต่อวัน ให้เก็บข้อมูลทุกราย หรือ 
  -   หากวันที่กําหนดในปฏิทินไม่มีผู้มารับบริการให้เก็บข้อมูลในวันถัดไปที่มีผู้มารับบริการ 
  -   หากมีผู้รับบริการต่อปีจํานวนน้อยให้เก็บข้อมูลทุกราย 

 ๓.  กรณีงานบริการใดมีลักษณะการให้บริการเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงของปี เช่น การชําระภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา การชําระภาษีรถยนต์ เป็นต้น ให้เก็บข้อมูลอย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์ โดยวิธีการสุ่มไม่เกิน ๓๐ รายต่อวัน หากมี
ผู้ใช้บริการมาก หรือเก็บข้อมูลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะการให้บริการ 
 ๔.  คอลัมน์ ๖ (ผลเปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน) ให้กรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาให้บริการจริงกับ
ระยะเวลามาตรฐานด้วยตัวเลขดังน้ี 

๑ แทน ผูใ้ช้บริการได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
๐ แทน  ผู้ใช้บริการได้รับบริการเกินกว่ารอบระยะเวลามาตรฐาน 

 



๑๐๑ 
 

แบบฟอร์ม ๓ ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน  

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รบับรกิาร  
ที่ได้รบั

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รบับรกิาร
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผู้รบับรกิารที่

ได้รบับรกิารตาม
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน เทยีบ

กบัจํานวน
ผู้รบับรกิาร
ทั้งหมด 

คะแนน 

คะแน
นถ่วง
น้ําหนั

ก 

๑         
๒         
๓         
๔         
๕         
 

รวม ๑.๐๐ 
ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ําหนักของทกุกระบวนงาน) 
 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ๑ รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนกั และรอบระยะเวลามาตรฐานทีส่่วนราชการนาํมาประเมินผลใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

จํานวน 
ชื่อกระบวนงาน 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ที่ใหบ้รกิารจริง) 
๑. การจดทะเบียนรถใหม ่ ๐.๒๐ ๓ วัน 
๒. การขอคืนรถในคดีจราจร ๐.๒๐ ๑๒๐ นาท ี
๓. การข้ึนทะเบียนนายจ้าง ๐.๒๐ ๖๐ นาท ี
๔. การขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษี

อย่างย่อ 
๐.๒๐ ๖๐ วัน 

๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๐.๒๐ ๓๐ วัน 

รวม ๑.๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ๒ การจัดเกบ็ข้อมูลผู้ใชบ้รกิารและระยะเวลาใหบ้ริการรายกระบวนงาน  
กระบวนงานที่ ๔ ชื่อกระบวนงาน  การขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีอย่างย่อ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กรมXXXXXXXX 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายเก็บ  ข้อมูล  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒xx xxxx 
จํานวนขั้นตอนให้บริการทั้งหมด  ๗  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบ้ริการคือ ๖๐ วัน 

ข้อมูลผูใ้ช้บริการและระยะเวลาให้บริการจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๑) 

ลําดับที่ 
(๒) 

ผู้ใช้บริการ 
(๓) 

เวลาเริ่มต้น
ให้บริการ 

(๔) 
เวลาสิ้นสุด
ให้บริการ 

(๕)= (๔)-(๓) 
ระยะเวลา

ให้บริการจริง 

(๖) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

๑ นายบรรลือ  ก้องโลก ๔ ม.ค. ๒๕๕๔ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๔ ๓๔ วัน ๑ 
๒ นางสุดา วัยแจ่ม ๖ ก.พ. ๒๕๕๔ ๒ เม.ย. ๒๕๕๔ ๔๐ วัน ๑ 
๓ นายเกรียง  บุญ

ประจักษ์ 
๗ มี.ค. ๒๕๕๔ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ ๖๑ วัน ๐ 

๔ นางสาวสมใจ  หวังอยู่ ๑๔ มี.ค. 
๒๕๕๔ 

๒ พ.ค. ๒๕๕๔ ๓๖ วัน ๑ 

๕ นายคณิต  เพียงพอ ๓ เม.ย. ๒๕๕๔ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๔ ๔๗ วัน ๑ 
…     … 
…     … 

๑๐๐ พ.ต.ประจักษ์ มหศักด์ิ ๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๔ 

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๔ ๔๖ วัน ๑ 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ๓ ตารางสรปุการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๔)x๑๐๐/(๕) 

= (๖) 
(๗) 

(๗)x(๒) 
= (๘) 

งานบรกิาร น้ําหนกั 
รอบ

ระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รบับรกิาร   
ที่ไดร้บั

บรกิารตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รบับรกิา
รทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผู้รบับรกิารที่

ได้รบับรกิารตาม
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน เทยีบ

กบัจํานวน
ผู้รบับรกิาร
ทัง้หมด 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนกั 

๑
. 

การจดทะเบียนรถ
ใหม ่

๐.๒๐ ๓ วัน ๑๔๕ ๑๕๐ ๙๖.๖๖ 
๔.๓๓๒

๐ 
๐.๘๖๔

๔ 
๒
. 

การขอคืนรถในคดี
จราจร 

๐.๒๐ 
๑๒๐ 
นาที 

๕๖๙ ๖๘๒ ๘๓.๔๓ 
๑.๖๘๖

๐ 
๐.๓๓๗

๒ 
๓
. 

การข้ึนทะเบียน
นายจ้าง 

๐.๒๐ ๖๐ นาท ี ๓๗ ๖๐ ๖๑.๖๗ ๑.๐๐๐ 
๐.๒๐๐

๐ 



๑๐๓ 
 

๔
. 

การขอใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงิน
ออกใบกํากับภาษี
อย่างย่อ 
 

๐.๒๐ ๖๐ วัน ๖๕ ๑๐๐ ๖๕.๐๐ ๑.๐๐๐ 
๐.๒๐๐

๐ 

๕
. 

การพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

๐.๒๐ ๓๐ วัน ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ 
๕.๐๐๐

๐ 
๑.๐๐๐

๐ 

 
รวม ๑.๐๐ 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ําหนักของทกุงานบริการ) 

๒.๖๐๑๖ 

 
ตัวอย่างการรายงานวิธกีารจัดเกบ็ข้อมูลระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

 
งานบริการ 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 
ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

ตัวอย่างเอกสารในการเกบ็
ข้อมูลระยะเวลาการใหบ้ริการ 

๑. การจดทะเบียนรถใหม ่ ประมวลผลข้อมูลจากระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๒. การขอคืนรถในคดีจราจร ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทกึการเข้า
รับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๓. การข้ึนทะเบียนนายจ้าง ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทกึการเข้า
รับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๔. ขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ออกใบกํากับภาษีอย่างย่อ 

ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทกึการเข้า
รับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทกึการเข้า
รับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

    
แหลง่ข้อมูล :  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  แบบรายงาน ทุก ๖ เดือน, ๙ เดือน และ 12 เดือน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด :  นายกําพล  สุลสีถริ                         เบอรต์ดิต่อ   02-590-1๙๒๙   
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล      :   นางพนมกร  หาระบุตร                    เบอรต์ดิต่อ   02-590-1๘๖๑-๒        

          :   นางสาวจารุวัลย์   สมานอารีย์         เบอร์ติดต่อ   :  ๐๒-๕๙๐๑๘๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
มิติที่ ๔   มิติด้านการพัฒนาองค์การ  

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองค์การ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
น้ําหนัก : ร้อยละ ๒๐ 
คําอธบิาย :  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) จํานวน ๒ หมวด คือ หมวดบังคับ : 
หมวด ๓ และหมวดสมัครใจ : หมวด ๑  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level : FL) จํานวน ๒ หมวด คือ หมวดบังคับ : 
หมวด ๖ และหมวดสมัครใจ : หมวด ๕ และดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ หมวดบังคับ:หมวด ๓ และหมวดสมัครใจ : หมวด ๑  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level : FL) จํานวน ๒ หมวดที่เหลือ คือ หมวด 
๔ และหมวด ๒ เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level : FL) และ
ผ่าน Self Certify FL (เป็นโปรแกรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดการผ่านเกณฑ์เพ่ือยกระดับจากเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน FL เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level 
: PL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับสํานัก/กอง/หน่วยงาน 
หมายถึง ความสําเร็จที่สํานัก/กอง/หน่วยงาน นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental 
Level : FL) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากล ใช้เป็นกรอบแนวทางการประเมินหน่วยงานด้วยตนเอง 
(Self-Assessment) เป็นบรรทัดฐานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสํานัก/กอง/หน่วยงาน และยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐในระดับกรม 
  ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ในระดับสํานัก/กอง/
หน่วยงาน พิจารณาวัดความสําเร็จ ๓ ส่วน คือ 
  ส่วนที่ ๑) ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ PMQA : FL หมวด ๒ และหมวด ๔ 
  ส่วนที่ ๒) วัดความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของสํานัก/
กอง/หน่วยงาน ตามเกณฑ์ Fundamental Level : FL ในหมวด ๑ – ๖ (หมวด ๗) 
  ส่วนที่ ๓) วัดระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
     ขั้นตอนที่ ๑ จัดทําหมวดลักษณะสําคัญขององค์กร (หมวด P) ได้ครบถ้วน 
     ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ FL ได้ครบถ้วน 
     ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
     ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่



๑๐๕ 
 

น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
     ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๔   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (ใช้ลําดับตัวช้ีวัดเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในคําอธิบายตัวช้ีวัดเพ่ือให้ใช้อ้างอิงเป็น
ตัวช้ีวัดเดียวกัน    ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม และระดับสํานัก/กอง/
หน่วยงาน) 

๒๐ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ PMQA : FL หมวด ๒ และหมวด ๔ ๘ 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของ
สํานัก/กอง/หน่วยงาน ตามเกณฑ์ FL ในหมวด ๑ – ๖ (หมวด ๗) 

๖ 

ตัวชี้วัด ๔.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

๖ 

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทําหมวดลักษณะสําคัญขององค์กร (หมวด P) ได้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ FL ได้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ขั้นตอนที่ ๕ ประเมนิองค์กรด้วยตนเอง ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

 

หมายเหต ุ การพัฒนา PMQA ของสํานัก /กอง / หน่วยงาน ให้ดําเนินการตามคู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอนุโลม 

 

โดยกําหนดการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ PMQA : FL หมวด ๒ และหมวด ๔ 
 
น้ําหนัก : ร้อยละ ๘  

คําอธิบาย : 

  สํานัก /กอง /หน่วยงานจะดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
จํานวน ๒ หมวดที่เหลือ คือ หมวด ๔ และหมวด ๒ และจะสามารถนําแผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ที่ได้จัดทําขึ้นเป็นเคร่ืองมือในการกํากับติดตามเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๑๐๖ 
 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก (ร้อยละ) 

หมวด ๒ หมวด ๔ 
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐานหมวด ๒ และหมวด ๔ 
 
 (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในทุกหมวดท่ี

ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
 

๔ ๔ 

รวม ๘ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานในหมวดที่
ดําเนินการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 

การประเมินผลตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

๔ 
 
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
โดยที่ 
ตารางและสตูรการคาํนวณคะแนน  
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกบั 
ร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่

ได้ (SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
หมวด ๔ W๑ = ๐.๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 

หมวด ๒ W๒ = ๐.๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

  W๑+๒ 

 = ๑.๐๐ 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าํหนัก  (Wi x SMi) 

 
 
 



๑๐๗ 
 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  
  คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
  แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
  รายงานการประชุม 
  บันทึกผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับตัวช้ีวัด 
  ภาพถ่าย 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ :  
  สําหรับเอกสารหลักฐานทีแ่สดงถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๔ น้ี ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ 

ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผูป้ระเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด และคณะทํางานที่เก่ียวข้อง 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 

๓. การสังเกตการณ์  
  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 
รวมทั้งแบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
 ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน  สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้มีการจัดเก็บเป็น
ระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
  ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรม 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของสํานัก/กอง/หน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๖ 

คําอธิบาย : 

  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการของสํานัก/กอง/หน่วยงาน หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่
สะท้อนผลการดําเนินการหมวด ๑ ถึงหมวด ๖ (โดยกรมฯ กําหนดวัดหมวดละ ๑ ตัวช้ีวัด รวม ๖ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 วัดความความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลการดําเนินการหมวด 
๑ ถึงหมวด ๖ 

การประเมินผลตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ
ของสํานัก/กอง/หน่วยงาน 
 
-  RM ๑.๓ ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
ตัวช้ี วัดสํ าคัญที่ ผู้ บริหารใช้ ในการติดตามการ
บริหารงาน 
 
-  RM ๒.๔ ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
สํานัก/กองที่ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด
ที่องค์การกําหนด 
 
- RM ๓.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
-  RM ๔.๑ ร้อยละของความครอบคลุมถูกต้อง และ
ทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ อย่าง
น้อย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
-  RM ๕.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
องค์การ 
 
- RM ๖.๓ ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มี
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

๖ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 
 
๑ 
 
 
 
 
๑ 
 
 
๑ 

 
 
 
 

๖๐ 
 
 
 

๖๐ 
 
 
 

๖๕ 
 

๖๐ 
 
 
 
 

๖๐ 
 
 

๓๐ 

 
 
 
 

๖๕ 
 
 
 

๖๕ 
 
 
 

๗๐ 
 

๗๐ 
 
 
 
 

๖๕ 
 
 

๔๐ 
 

 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๕ 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 

๕๐ 
 

 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๘๐ 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 

๖๐ 
 

 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๕ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๗๐ 
 

 



๑๐๙ 
 

โดยที่ 
ตารางและสตูรการคาํนวณคะแนน  
 

ตัวชี้วัด
ผลลพัธ ์

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกบั 
ร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่

ได้ (SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
RM ๑.๓ W๑ = ๐.๑๖๗ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 

RM ๒.๔ W๒ = ๐.๑๖๗ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

RM ๓.๑ W๓ = ๐.๑๖๗ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๓ (W๓ x SM๓) 

RM ๔.๑ W๔ = ๐.๑๖๗ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๔ (W๔ x SM๔) 

RM ๕.๑ W๕ = ๐.๑๖๖ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ SM๕ (W๕ x SM๕) 

RM ๖.๓ W๖ = ๐.๑๖๖ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ SM๖ (W๖ x SM๖) 

  W๑+๒+๓+๔+

๕+๖ 

 = ๑.๐๐ 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าํหนัก 

 (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 

 
     

   (Wi x SMi)                          (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
          Wi                    W๑+ W๒ +...+ Wi 
 
 
 
 
โดยที่ : 
 

W  หมายถึง  นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ ๑  

SMi  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
๑ - ๖  หมายถึง  ลําดับที่ของหมวดผลลัพธ์  

 
 
 
 

หรือ 



๑๑๐ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑  (Wi x SMi) = ๑ 
๒  (Wi x SMi) = ๒ 
๓  (Wi x SMi) = ๓ 
๔  (Wi x SMi) = ๔ 
๕  (Wi x SMi) = ๕ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  
 แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับตัวช้ีวัด 
 ภาพถ่าย 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ :  
  สําหรับเอกสารหลักฐานทีแ่สดงถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๔ น้ี ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ 

ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผูป้ระเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด และคณะทํางานที่เก่ียวข้อง 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 

  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 
รวมทั้งแบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
 ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน  สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้มีการจัดเก็บเป็น
ระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
  ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรม 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 



๑๑๑ 
 

ตัวชี้วัด ๔.๓ ระดบัความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐระดบัพืน้ฐาน 
น้ําหนัก : ร้อยละ ๖  

คําอธิบาย : 

  การประเมินองค์การด้วยตนเอง ดําเนินการดังน้ี 
  -  จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร 
  -  ประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด ๑ –  ๗  ตามโปรแกรมตรวจประเมิน Fundamental Level 
  -  ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพ่ือผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานตาม

โปรแกรม Self Certify FL 
  การประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Certify FL) เพ่ือผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง  สํานัก/กอง/หน่วยงาน ต้องประเมินองค์การตามประเด็นที่กําหนดที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการ
บริหารจัดการองค์การในประเด็นที่สําคัญของแต่ละหมวดที่สะท้อนถึงความเป็นระบบและการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งจะ
เป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาองค์การให้เกิดความย่ังยืน 

 

การประเมินผลตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเอง
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
 

๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
กําหนดเป็นระดับช้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัความสาํเร็จของ Milestone 
 ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
 
 
 



๑๑๒ 
 

โดยที่ 
 
ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 

๒ ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) ได้
ครบถ้วน 

๓ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพ่ือผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐานตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามประเด็นการ
ตรวจรับรอง 

๔ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพ่ือผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐานตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ตามประเด็นการ
ตรวจรับรอง 

๕ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพ่ือผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐานตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามประเด็นการ
ตรวจรับรอง 

 
หมายเหตุ  

๑. การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรได้ครบถ้วน หมายถึง การตอบคําถามลักษณะสําคัญขององค์กร
ครบ ๑๕ ข้อคําถาม (ตามภาคผนวก ก แบบฟอร์มที่ ๓ เล่มสีชมพู) 

๒. ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรับพ้ืนฐาน (FL) ได้ครบถ้วน 
หมายถึง การประเมินองค์กรตามโปรแกรมการตรวจประเมิน FL ได้ครบถ้วนทุกประเด็นทั้ง ๗ หมวด 

๓. ความครบถ้วนของการประเมินองค์กรด้วยตนเองเพ่ือผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL พิจารณาจากการประเมินฯ ได้ครบถ้วน
ตามประเด็นการตรวจประเมิน และการให้ข้อมูลคําอธิบายผลการดําเนินการเพ่ิมเติมได้ครบถ้วนตามประเด็นที่
ตรวจประเมิน 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  
 แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับตัวช้ีวัด 
 ภาพถ่าย 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

 



๑๑๓ 
 

หมายเหตุ :  
  สําหรับเอกสารหลักฐานทีแ่สดงถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๔ น้ี ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ 

ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผูป้ระเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด และคณะทํางานที่เก่ียวข้อง 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 

  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 
รวมทั้งแบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
 ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน  สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้มีการจัดเก็บเป็น
ระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
  ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรม 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 

แหล่งข้อมูล              :กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล     :บันทึก / รายงานจากคณะทํางานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   :  นายธารินทร์  บุญย่ิงเหลือ             เบอร์ติดต่อ  ๐๒-๕๙๐-๑๙๖๗ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด        :  นางสาวนงลักษณ์  ควรเจริญ         เบอร์ติดต่อ  ๐๒-๕๙๐-๑๙๖๗ 
                            :  นายอนิวัฒน์  อารีย์กิจ                เบอรติ์ดต่อ   ๐๒-๕๙๐-๑๙๖๗ 
                            :  นายบุสรอ  เจ๊ะแซ                     เบอร์ติดต่อ  ๐๒-๕๙๐-๑๙๖๗ 
                            :  นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์ภักดี    เบอร์ติดต่อ  ๐๒-๕๙๐-๑๙๖๗ 
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