
ตัวช้ีวัดท่ี  4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ# HA 

น้ําหนัก : ร(อยละ 10 

คําอธิบาย :  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค�กร หมายถึง การดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบงาน
ภายในขององค�กรอย างเป"นระบบและท่ัวท้ังองค�กรโดยการใช*เกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการองค�กร กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป"นกลไกประเมินเพ่ือกระตุ*นให*เกิดการพัฒนา ทําให*องค�กรเกิดการเรียนรู* มีการ
ประเมินและพัฒนาตนเองอย างต อเนื่อง 

มาตรฐานตามเกณฑ� HA หมายถึง มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป7 (Hospital Accreditation : HA) ตอนท่ี 1 ภาพรวมการบริหารองค�กร 
ท่ีได*มีการปรับให*เหมาะสมกับภารกิจของหน วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และใช*เป"นเกณฑ�สําหรับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

เกณฑ#การให(คะแนน :  
กําหนดเป"นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ งเกณฑ�การให*คะแนนเป"น ๕ ระดับ 

พิจารณาจากความก*าวหน*าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปKาหมายแต ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันตอนท่ี ๓ ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตอนท่ี ๕ 
๑ �     
๒ � �    
๓ � � �   
๔ � � � �  
๕ � � � � � 

 

โดยท่ี : 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ#การให(คะแนน 

๑ ทบทวน จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค�กรให*มีความครบถ*วนข*อมูลเป"นปOจจุบัน 
และส งภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  

๒  จัดทําแนวทางหรือแผนการดําเนินงาน HA ป7งบประมาณ 2558 ของหน วยงาน และส ง
ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 

๓ รายงานผลการดําเนินงาน (Report) ตามแนวทางหรือแผนการดําเนินงาน HA 
ป7งบประมาณ 2558 ของหน วยงาน และส งภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558 

๔ หน วยงานรับการเยี่ยมสํารวจ (Pre Audit – Post Audit) 
5 หน วยงานนําเสนอผลงานการพัฒนาองค�กรตามเกณฑ�มาตรฐาน HA   
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เง่ือนไข  :    
 1. รายงานลักษณะสําคัญขององค�กร (Organization Profile) ใช*ข*อคําถามตามเกณฑ� PMQA  เป"นหลัก  
โดยรายงานลักษณะสําคัญขององค�กรต*องมีความครบถ*วน คือ มีข*อมูลตอบทุกประเด็นคําถามอย างชัดเจน   
(15 ข*อ) ข*อมูลเป"นปOจจุบัน ณ วันท่ีหน วยงานจัดทํา โดยสิ่งท่ีส งประกอบด*วยเอกสารรายงานลักษณะสําคัญของ
องค�กร (Organization Profile) พร*อมแผ นบันทึกข*อมูล จํานวน 1 ชุด มีหนังสือนําส งลงนามโดยหัวหน*า
หน วยงาน ส งให*กลุ มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี ๓0 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 16.30 น.  
 2. หน วยงานจัดส งรายงานหรือแผนการดําเนินงาน HA ป7งบประมาณ 2558 ให*กลุ มพัฒนาระบบ
บริหาร ภายในวันท่ี ๓0 พฤษภาคม ๒๕๕8 เวลา 16.30 น. 
 3. รายงานผลการดําเนินงาน (Report) ตามแนวทางหรือแผนการดําเนินงาน HA ป7งบประมาณ 2558 
ของหน วยงาน ต*องประกอบด*วยประเด็นสําคัญ คือ ประเด็นท่ีพัฒนาปรับปรุง (ตามผลการประเมินตนเอง) 
กิจกรรมการพัฒนา และผลลัพธ�หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยส งให*กลุ มพัฒนาระบบบริหารภายในวันท่ี 
30 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. 

4. หน วยงานต(องมีการประเมินตนเองตามแบบฟอร#มท่ีกําหนดกNอนการจัดทําแนวทาง/แผนการ
ดําเนินงาน และสNงผลการประเมินตนเองให*กลุ มพัฒนาระบบบริหารกNอนกําหนดวันเยี่ยมสํารวจอยNางน(อย 
1 สัปดาห# เพ่ือเป"นข*อมูลประกอบการเยี่ยมสํารวจของคณะผู*เยี่ยมสํารวจ 
 5. ในการรับการเยี่ยมสํารวจ หน วยงานต*องมีความพร*อมด*านสถานท่ี เอกสารหลักฐาน และการนําเสนอ
ข*อมูลเก่ียวกับหน วยงานและการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในป7ท่ีผ านมาโดยสรุปและผู*บริหารทุกระดับ 
 6. การนําเสนอผลงาน (Presentation) การพัฒนาองค�กรตามเกณฑ�มาตรฐาน HA ของหน วยงาน ให*
เป"นไปตามแนวทางท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดซ่ึงจะแจ*งให*ทราบภายหลังพร*อมกําหนดวันเวลาการ
นําเสนอ 
 
หมายเหตุ : หากส งล าช*ากว าระยะเวลาท่ีกําหนดจะปรับลดค าคะแนนแต ละข้ันตอน ๐.๑ คะแนน 
 
หนNวยงานเจ(าภาพ : กลุ มพัฒนาระบบบริหาร  หมายเลขโทรศัพท� 0 2590 1688 
 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑ#การให(คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ข้ันตอนท่ี 1 :  ประเมินผลจากข(อมูล เอกสาร หลักฐานตNางๆ 
 ทบทวน จัดทํารายงาน

ลักษณะสําคัญขององค�กรให*
มีความครบถ*วนข*อมูลเป"น
ปOจจุบัน และส งภายในวันท่ี 
30 มิถุนายน 2558 
 
 
 
 
 

���� เอกสารหลักฐาน คือ 
- รายงานลักษณะสําคัญขององค�กร 
- สําเนาหนังสือนําส งรายงานลักษณะสําคัญขององค�กร 
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ระดับคะแนน เกณฑ#การให(คะแนน แนวทางการประเมินผล 
2 ข้ันตอนท่ี 2 :  ประเมินผลจากข(อมูล เอกสาร หลักฐานตNางๆ 
 จัดทําแนวทาง/แผนการ

ดําเนินงาน HA 
ป7งบประมาณ 2558 ของ
หน วยงาน และส งภายใน
วันท่ี 30 พฤษภาคม 
2558 
 

���� เอกสารหลักฐาน คือ 
- เอกสารแนวทาง/แผนการดําเนินงาน HA ป7งบประมาณ 
2558 ของหน วยงาน 
- สําเนาหนังสือนําส งแนวทาง/แผนการดําเนินงาน HA 
ป7งบประมาณ 2558 ของหน วยงาน 
 

3 ข้ันตอนท่ี 3 :  ประเมินผลจากข(อมูล เอกสาร หลักฐานตNางๆ 
 รายงานผลการดําเนินงาน 

(Report) ตามแนวทาง/
แผนการดําเนินงาน HA 
ป7งบประมาณ 2558 ของ
หน วยงาน และส งภายใน
วันท่ี 30 กันยายน 2558 

���� เอกสารหลักฐาน คือ 
- เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน (Report) ตาม
แนวทาง/แผนการดําเนินงาน HA ป7งบประมาณ 2558 
ของหน วยงาน 
- สําเนาหนังสือรายงานผลการดําเนินงาน (Report) ตาม
แนวทาง/แผนการดําเนินงาน HA ป7งบประมาณ 2558 
ของหน วยงาน 
 

4 ข้ันตอนท่ี 4 :  ประเมินผลจากข(อมูล เอกสาร หลักฐานตNางๆ 
 หน วยงานรับการเยี่ยม

สํารวจ (Pre Audit – Post 
Audit) 

���� เอกสารหลักฐาน คือ 
- ผลการเยี่ยมสํารวจของคณะผู*เยี่ยมสํารวจ 
- เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข*องกับการดําเนินการ 
 

5 ข้ันตอนท่ี 5 :  ประเมินผลจากข(อมูล เอกสาร หลักฐานตNางๆ 
 หน วยงานนําเสนอผลงาน

การพัฒนาองค�กรตามเกณฑ�
มาตรฐาน HA   

���� เอกสารหลักฐาน คือ 
- รายงานสรุปผลของกลุ มพัฒนาระบบบริหาร  
- เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข*องกับการดําเนินการ 
 

 
 
 


