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ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(%) 

เจ้าภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  
                     (น้ำหนัก : 60) (ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ตัวชี้วัด) 

(60)  
 

    1.1 ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
    ของหน่วยงาน (KPI ปรบัปรุงประสิทธิภาพฯ/PA/นโยบายสำคญัเร่งด่วน/งานตามเอกสาร 
    งบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพเิศษ) 

 

   1.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 20  
   1.1.2 ร้อยละครอบครัวมศีักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 20  
   1.1.3 ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 20  

องค์ประกอบที ่2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (น้ำหนัก : 40)   
2. ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application  10  
3. ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ 15  

    4. ร้อยละความสำเร็จของหารจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 15  
รวมน้ำหนัก 100  
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ระยะเวลา 

กอง สช กพร. 
1. ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคำรับรองระดับหน่วยงาน 2564  10 พ.ย. 63 
2. กพร. เสนอตวัชีว้ัดให้ผู้บริหารกรมฯ   กลาง พ.ย. 63 
3. พิธีลงนามคำรับรองฯ  26 พ.ย. 63 
4. กอง สช ถ่ายทอดตัวชี้วดัระดบัหน่วยงานสู่บคุคล 30 พ.ย. 63  
5. หน่วยงานลงข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองทัง้ 2 มิติในระบบ 

SMART64  
21 ธ.ค. 63-29 

ม.ค. 64 
29 ม.ค. 64  

เวลา 16.30 น. 
6. กพร. ตรวจสอบความถูกตอ้งและแจ้งหน่วยงานแก้ไขในระบบ 

SMART64  
 1 - 5 ก.พ.64 

7. กลุ่มงานรายงานผล พร้อมแนบเอกสารตามตวัช้ีวัดทีร่ับผิดชอบให้ผอ. ลง
นามรับทราบ 

5 ก.พ. 64  

8. หน่วยงานรายงานผลในระบบ SMART64 รอบ 5 เดือน (ผลสำเร็จรอบ 
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8 – 19 ก.พ.64 19 ก.พ.64 เวลา 
16.30 น. 

9. กรรมการประเมินผลฯ ตัวชี้วัดในระบบ SMART64 เท่านั้น โดยไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติม  

 22 – 26 ก.พ.64 

10. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาผลและสรุปผลคะแนน
ตามที่คณะกรรมการฯ แต่ละคนได้ดำเนินการตรวจสอบ 

 1 – 5 มี.ค. 64 

11. กพร. สรุปผลตามมติคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารกรมฯ ทราบ และ
แจ้งหน่วยงานทราบผล 

 10 มี.ค. 64 

12. กลุ่มงานรายงานผล พร้อมแนบเอกสารตามตวัช้ีวัดทีร่ับผิดชอบให้ผอ.  
ลงนามรับทราบ 

6 ส.ค. 64  

13. หน่วยงานรายงานผลในระบบ SMART64 รอบ 11 เดือน (ผลสำเร็จ
รอบ 12 เดือน) พร้อมแนบเอกสารตามแนวทางการประเมินทีส่อดคล้อง
กับ small success รอบ 11 เดือนในระบบ SMART64 (หน่วยงาน
ดำเนินการแต่ไม่แนบเอกสารหลักฐาน คณะกรรมการฯ จะถอืว่าไม่ได้
ดำเนินการ จะไม่ได้คะแนน) 
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 23 – 27 ส.ค. 
64 

15. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาผลและสรุปผลคะแนน
ตามที่คณะกรรมการฯ แต่ละคนได้ดำเนินการตรวจสอบ 

 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 
64 

16. กพร. สรุปผลตามมติคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารกรมฯ ทราบ และ
แจ้งหน่วยงานทราบผล 

 8 ก.ย. 64 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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องค์ประกอบการประเมิน : การประเมนิประสิทธิผลการดำเนินงาน 
(Performance Base) 

 ๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน 

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวช้ีวัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน (KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ/PA/นโยบายสำคัญเร่งด่วน/งานตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) 

    1.1.1 ร้อยละของผู ้ป่วยกลุ ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

    1.1.2 ร้อยละครอบครัวมศีักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
    1.1.3 ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  
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องค์ประกอบการประเมิน : กาประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ตวัชี้วดัภารกิจหลักของกรมฯ และหนว่ยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน (KPI 
ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ/PA/นโยบายสำคัญเร่งด่วน/งานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที ่ได้รับ
มอบหมายพิเศษ) 
น้ำหนัก :  ร้อยละ  60 

 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
น้ำหนัก :  ร้อยละ  20 
คำอธบิาย : 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง โรคไต
เรื้อรัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD)  
        อสม. หมอประจำบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) โดยได้รับ
การคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
        คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มเป้าหมาย :  

1. ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ที่มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) หมู่บ้านละ 1 คน (ไม่ซ้ำกับปี 2563) 

2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ 
(NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ (เฉลี่ยหมู่บ้านละ 7 คน) 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 รอบ 5 เดือน รอบ 11 เดือน 
ระดับ 1 มีแนวทางการดำเนินงาน ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.  

หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 50 
ระดับ 2 ช้ีแจงแนวทางสู่การปฏิบัติ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.  

หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 55 
ระดับ 3 อสม.หมอประจำบ้าน 27,000 คน ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.  

หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 60 
ระดับ 4 อสม.หมอประจำบ้าน 28,500 คน ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ

ประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 65 
ระดับ 5 อสม.หมอประจำบ้าน 30,000 คน ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.  

หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 70 
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สูตรการคำนวณ : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        =  (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2)  X 100 
โดยท่ี รายการข้อมูล 1 = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        รายการข้อมูล 2 = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ รพ.สต./รพช./
รพท./หน่วยบริการสาธารณสุขในพื ้นที ่นำข้อมูลผลการดำเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูล 
www.thaiphc.net 
แหล่งข้อมูล : 1.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 /2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /3.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล /4.อสม.หมอประจำบ้าน 
วิธีการประเมินผล : การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ร่วมประเมิน 
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายและรายงานข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ www.thaiphc.net    
รายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด/เบอร์โทรศพัท ์

1. ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
 โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18724    โทรสาร : 02149 5645 
2. นายสมภพ อาจชนะศึก  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท์ีท่ำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740  E-mail : sompop1968@gmail.com  
3. นางจีรวรรณ หัสโรค ์ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท์ีท่ำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18716 โทรศัพท์มือถือ : 093-3291419 
4. นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท์ีท่ำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740 E-mail : surakitc1968@gmail.com  

      5. นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพทท์ีท่ำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18716 E-mail : asawarat_1@hotmail.com 

 
 
 
  



                                               คำรับรองการปฏิบตัิราชการ  กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสขุภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 
น้ำหนัก :  ร้อยละ  20 
คำอธบิาย :  

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ครอบครัวที่มี 
อสค. ทำหน้าที่ดูแลสขุภาพกลุ่มเป้าหมายด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม 
       อาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหน่ึงของแต่ละครอบครัวที่ได้รับ
การคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพ่ือทำหน้าที่ดูแล
สุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายในครอบครัว 
       กรณี ครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง อาจคัดเลอืกเพ่ือนบ้านที่สมัครใจให้เป็น อสค. ได้ 
ครอบครัวกลุม่เป้าหมาย : ครอบครัวที่มี 

1. ผู้สูงอายุติดบ้าน(ADL 5-11 คะแนน) ติดเตียง(ADL 0-4 คะแนน)  
2. ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 1 2 3 และ 4  
3. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
4. ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ  

  จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข 
  จากฐานข้อมูล Thaiphc.net ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 
 รอบ 5 เดือน รอบ 11 เดือน 
ระดับ 1 ทบทวนการดำเนินงาน ครอบครัวมีศักยภาพฯ อย่างน้อยร้อยละ 62 
ระดับ 2 มีแนวทางการดำเนินงาน ครอบครัวมีศักยภาพฯ อย่างน้อยร้อยละ 64 
ระดับ 3 มีแบบประเมินศักยภาพฯ ครอบครัวมีศักยภาพฯ อย่างน้อยร้อยละ 66 
ระดับ 4 ช้ีแจงแนวทางสู่การปฏิบัติ ครอบครัวมีศักยภาพฯ อย่างน้อยร้อยละ 68 
ระดับ 5 มีฐานข้อมูล ครอบครัวมีศักยภาพฯ อย่างน้อยร้อยละ 70 

 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด : ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

=  (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2)  X 100 
โดยท่ี รายการข้อมูล 1 = จำนวนครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
        รายการข้อมูล 2 = จำนวนครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสค. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./หน่วย
บริการสาธารณสุขในพื้นที ่นำข้อมูลการสมัครมาบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจำ
ครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th                                                                                                   

2. การจัดเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม. อสค. ประเมิน
ศักยภาพครอบครัว แล้วบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ หรือ 
www.thaiphc.net 
แหล่งข้อมูล : 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /2.สถานบริการสุขภาพภาครัฐ /3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 



                                               คำรับรองการปฏิบตัิราชการ  กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
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วิธีการประเมินผล : การประเมินศักยภาพครอบครัวฯ โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม.สุ่มประเมิน
ตามหลักสถิติ โดยเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ http://fv.phc.hss.moph.go.th/   
รายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด/เบอร์โทรศพัท ์

1. ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
 โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18724    โทรสาร : 02149 5645 
2. นายสมภพ อาจชนะศึก  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท์ีท่ำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740  E-mail : sompop1968@gmail.com  
3. นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

         โทรศัพทท์ีท่ำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740 E-mail : surakitc1968@gmail.com



                                               คำรับรองการปฏิบตัิราชการ  กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละตำบลเป้าหมายผา่นเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
น้ำหนัก :  ร้อยละ  20 
คำอธบิาย :  

ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานของ อสม. ภาคประชาชน ชุมชน 
ท้องถิ่นและภาครัฐ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่ครอบคลุมถึงมิติการเยียวยาสุขภาพใจ เศรษฐกิจ
สังคมและคุณภาพชีวิต ด้วยความปกติวิถีใหม่ (new normal) อาทิเช่น อสม. สำรวจสุขภาพใจ ให้คำแนะนำ
เพื่อสร้างบทบาทของประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่าง และชุมชนมีบทบาทร่วมสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ นำไปสู่
เป้าหมายตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี 
         เกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตำบลที่บันทึกผลการดำเนินงาน “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ 
ปลอดภัยจากโควิด 19” 
กลุ่มเป้าหมาย : 7,255 ตำบล 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 รอบ 5 เดือน รอบ 11 เดือน 
ระดับ 1 ทบทวนการดำเนินงาน ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 
ระดับ 2 มีแนวทางการดำเนินงาน ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64 
ระดับ 3 ช้ีแจงแนวทางสู่การปฏิบัติ ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 
ระดับ 4 มีฐานข้อมูล ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 
ระดับ 5 สนับสนุนชุดความรู้ ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด : ร้อยละตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต = (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2)  X 100 
โดยท่ี รายการข้อมูล 1 = จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
        รายการข้อมูล 2 = จำนวนตำบลเป้าหมาย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูล www.thaiphc.net 
แหล่งข้อมูล : 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
วิธีการประเมินผล : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพ้ืนที่มีการดำเนินการตามแนวทาง “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัย
จากโควิด 19”  และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล “ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” เว็บไซต์ www.thaiphc.net 
รายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด/เบอร์โทรศพัท ์

1. ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
 โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18724  โทรสาร : 02 149 5645 
2. นางวิรุณศิริ  อารยวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18715 โทรศัพท์มือถือ : 085 - 4829036 
    โทรสาร : 02149 5645 E-mail : viroonsiria1@gmail.com 
3. นางสาวศุภิสรา  ใจติ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18715  



                                               คำรับรองการปฏิบตัิราชการ  กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
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องค์ประกอบการประเมิน : การประเมินศักยภาพในการ
ดำเนินงาน (Potential Base) 

 

 2. ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application 

 3. ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน ์

 4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
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องค์ประกอบการประเมิน : การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application 
น้ำหนัก :  ร้อยละ  10 
คำอธบิาย : 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยี (Application) ที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได้มีการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร ลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เวลา ฯลฯ 

Application หมายถึง การพัฒนาระบบในการปฏิบัติงานโดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน ่วยงานภายในกรมสนับสน ุนบร ิการส ุขภาพ โดย Application ม ีค ุณสมบัต ิ ในการร ับ – ส ่งข ้อมูล  
ด้วยภาพ เสียง ไฟล์ ส่งหนังสือเวียนและสามารถรองรับการขยายกลุ่มผู้ใช้ระบบและปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในอนาคต มีการจัดการข้อมูลของผู้ดูแลกลุ่ม (Admin) ใช้ดูข้อมูลและใช้งานบน Web Application และ Mobile 
Application ได้ 

บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการทุกคน ใน
หน่วยงาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/ แนวทางการประเมินผล   

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของ 
การใช้ Application ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 

แสดงหลักฐาน วิธีการสื่อสารความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้ Application 

2 สอนวิธีการใช้ Application ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

แสดงหลักฐานวิธีการสอนการใช้ Application 

3 บุคลากรหน่วยงานมีการใช้งาน Application 
ร้อยละ 80  

แสดงหน้าจอการใช้งาน Application ในการ
ติดต่อสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลที่สะท้อนถึงจำนวน
ผู้ใช้งานของหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง 4 บุคลากรหน่วยงานมีการใช้งาน Application 

ร้อยละ 100 
5 สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการใช้ 

Application ให้ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง  

บันทึกสรุปปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะเสนอ
ผู ้อำนวยการกลุ ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ง
สำเนาให้กพร. 
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เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) 

 
11 เดือน แนวทางการประเมินผล 

1. บุคลากรทุกคนใช้ Application ร้อยละ 100 
(4 คะแนน) 
2. สรุป ปัญหา อุปสรรคการใช้ Application ให้
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไป
ปรับปรุง Application ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
(1 คะแนน) 
 

1.แสดงหน้าจอการใช้งาน Application ในการติดต่อสื่อสาร
ด้วยระบบดิจิทัล ดังน้ี 
  1.1 เอกสารการ capture หน้าจอการใช้งานที่สะท้อนถึง
จำนวนผู้ใช้งานของหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง 
  1.2 วัดจากจำนวนผู้ใช้งาน (A=จำนวนคนที่ใช้งานจริงx 
100/B=จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 0.8 
คะแนน ดังน้ี  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ
100 

3.บันทึกสรุปปัญหา อุปสรรค เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำเนาส่งกพร. 

5 เดือน แนวทางการประเมินผล 
1. สื่อสาร สรา้งความรู้ความเข้าใจ การใช้ 
Application ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน  
(1 คะแนน) 
2. สอนวิธีการใช้ Application ให้บุคคลากรภายใน
หน่วยงาน (1 คะแนน) 
3. ใช้งาน Application ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(3 คะแนน) 
 

1. แสดงหลักฐานวิธีการส่งเสริม การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่ายการสื่อสารสร้างความรู้ ฯลฯ 
2. แสดงหลักฐานการสอนวิธีการใช้ Application เช่น เอกสาร
ประกอบการสอน  ภาพถ่าย  ฯลฯ 
3.แสดงหน้าจอการใช้งาน Application ในการติดต่อสื่อสาร
ด้วยระบบดิจิทัล ดังน้ี 
    3.1 เอกสารการ capture หน้าจอการใช้งานที่สะท้อนถึง
จำนวนผู้ใช้งานของหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง 
    3.2 วัดจากจำนวนผู้ใช้งาน (A=จำนวนคนที่ใช้งานจริงx 
100/B=จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 0.6 
คะแนน ดังน้ี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ
40 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80  
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หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02 193 7088    
รายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด/เบอร์โทรศพัท์ :  

1. ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน   
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18724  

2. นางจีรวรรณ หัสโรค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน     
โทร 02 193 7000 ต่อ 18716 E-mail : phc.division@gmail.com 

3. นายชนินทร์ ห่านตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน     
โทร 02 193 7000 ต่อ 18716 E-mail : phc.division@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสรา้งใหม่และนำไปใช้ประโยชน ์
น้ำหนัก :  ร้อยละ 15 
คำอธิบาย :  
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งใหม่ เกิดจากการใช้
ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ในที่นี้คือไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน หรือเคยทำมาแล้วในอดีต แต่นำมาพัฒนา
จากของเก่าที่มีอยู่เดิม ซึ่งต้องไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบหรือการทำซ้ำ ช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุง/พัฒนา
งาน หรือเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  และเกิดประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถวัดวิเคราะห์ได้ แสดงให้
เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในแง่ของการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมนั้นๆ  หน่วยงานสามารถเลือกการพัฒนา
นวัตกรรมได้จาก 3  ประเภท ดังน้ี 

1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation ) คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคน หรือผู้บริโภค เช่น  
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทดสอบสอบเทียบ เป็นต้น  

2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Management Innovation) คือ นวัตกรรมที่เกิดจาก 
การพัฒนาระบบการดำเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

3. นวัตกรรมด้านการบริการ ซึ่งส่งผลต่องานให้บริการด้านระบบบริการสุขภาพ (Service Model  
Development Innovation) คือการเปลี่ยนแปลงบริการเดิม หรือการสร้างบริการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ให้บริการด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ให้และผู้รับบริการได้ให้และรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และใช้
ประโยชน์ได้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานพอสังเขป ดังน้ี 

1. พัฒนาและสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Innovation) เป็นขั ้นตอนการลงมือพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบตามที่ยกร่างไว้  

2. ทดลองใช้งาน  (Try out)  เป็นขั ้นตอนการทดลองใช้นวัตกรรม และการตรวจสอบคุณภาพของ
นวัตกรรมและการปรับปรุงแก้ไข 

3. นำไปใช้จริง  (Implement)  เป็นขั้นตอนการใช้งานนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลการใช้
นวัตกรรมจากผู้ใช้นวัตกรรม 

4.ขั้นเผยแพร่ (Promotion) เป็นขั้นของการเผยแพร่ การนำเสนอ  
การนำไปใช้ประโยชน์  หมายถึง การนำนวัตกรรมที่ได้สร้างใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานหรือให้บริการ เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางาน เกิดประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถ
วัดวิเคราะห์ได้ และแสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมน้ันๆ  

การประเมินการใช้นวัตกรรม หมายถึง การประเมินผลการใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 
และการพัฒนาระบบการทำงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยการสำรวจความ 
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ  หมายถึง หน่วยงานต้องมีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการใช้นวัตกรรมน้ัน 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
กำหนดเป็นขั้นตอนการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 
ชื่อตัวชี้วัด  ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับความสำเร็จของ
นวัตกรรมที่หน่วยงาน
สร้างใหม ่

1      
2      
3      
4      
5      

 
สูตรการคำนวณ :  

ขั้นตอนที่ 3-4 คำนวณโดยใช้สูตร ดังน้ี 
A x B =        A  คือ จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้ 
   C             B  คือ  100 
             C  คือ จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้  

แนวทางการประเมินผล  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 - วิเคราะห์ ขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจ   
  แผนงาน โครงการของหน่วยงานที่ผ่านมา    
  ว่ามีอะไรที่สำคัญและสามารถพัฒนาต่อยอด 
  เป็นนวัตกรรมตามนิยาม รวมท้ัง Strategic  
  Gap, Consumer Needs และคัดเลือก 
  หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน 
- คัดเลือกหัวขอ้การพัฒนานวัตกรรมของ 
  หน่วยงาน  

- ผลการทบทวนวิเคราะห์แผนงาน โครงการ 
  สถานการณ์ของหน่วยงาน 
- บันทึกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของ 
   หน่วยงานเสนอผู้บริหารกรมฯ และส่งสำเนา 
   ให้ กพร.  

2 จัดทำแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา
นวัตกรรมของหน่วยงานตามหัวข้อที่กำหนด 

- แผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ  
  พัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน  
 

3 ดำเนินการตามแผนหรือขั ้นตอนการดำเนินงาน
พัฒนานวัตกรรมตามข้อ 2 ได้อย่างน้อยร้อยละ 
40  
 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 20 25 30 35 40 

 

- รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
  ตามแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา 
  นวัตกรรม รอบ 5 เดือน  
  ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ดำเนินการตามแผนหรือขั ้นตอนการดำเนินงาน
พัฒนานวัตกรรม ตามข้อที่ 2 ได้อย่างน้อยร้อยละ 
85 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 65 70 75 80 85  

 - รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
  ตามแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา 
  นวัตกรรม รอบ 11 เดือน  
  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

5. สรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ดังน้ี 
1) มีรายงานสรุปผลการพัฒนานวัตกรรม  
    (0.3 คะแนน) 
2) ประเมินการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและไม่ 
     พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม จากผู้ใช้ 
     นวัตกรรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทาง 
     แก้ไข (0.4 คะแนน) 
3) เผยแพร่นวัตกรรมช่องทางต่างๆ และ 
    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ รับทราบ  
    (0.3 คะแนน) 
 

สรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ดังน้ี 
1) รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม 
 
2)  ผลการประเมินการใช้ประโยชน์และความพึง 
     พอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม  
     จากผู้ใช้นวัตกรรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรค  
     และแนวทางแก้ไข 
3)  รูปภาพ และเอกสารประกอบช่องทางที่มีกร 
      เผยแพร่ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ 
      กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์ รับทราบเช่น การ 
      ประชุม เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ 
      เสนอผู้บริหารกรมฯ และสำเนาส่งให้ กพร. 
     ภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) 
5 เดือน 11 เดือน 

1.  วิเคราะห์ ขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจ    
     แผนงาน โครงการของหน่วยงานที่ผ่านมา ว่ามี 
     อะไรที่สำคัญและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น 
     นวัตกรรมตามนิยาม รวมท้ัง Strategic Gap,  
     Consumer Needs และคัดเลือกหัวข้อการ 
     พัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน และ คดัเลือก 
     หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน 
2.  จัดทำแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา 
     นวัตกรรมของหน่วยงานตามหัวข้อที่กำหนด 
3.  ดำเนินการตามแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
     พัฒนานวัตกรรมตามข้อ 2 ได้อย่างน้อยร้อยละ 40  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 20 25 30 35 40 

     ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

1.  ดำเนินการตามแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา  
     นวัตกรรม ตามข้อที่ 2 ได้อย่างน้อยร้อยละ 85 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 65 70 75 80 85 

2. สรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ดังน้ี 
   2.1)  มีรายงานสรุปผลการพัฒนานวัตกรรม  
           (0.3 คะแนน) 
   2.2)  ประเมินการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและไม่พึง 
             พอใจต่อการใช้นวัตกรรม จากผู้ใช้นวัตกรรม  
             รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
            (0.4 คะแนน) 
3) เผยแพร่นวัตกรรมช่องทางต่างๆ  และ ระบบ 
    อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ   
    กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ รับทราบ (0.3 คะแนน) 
    ภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
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เงื่อนไข : 1.  ผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ขอให้จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารกรมฯ รับทราบ และส่งสำเนาให้ กพร.  
                 2.  ขอให้แนบหลักฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ในระบบ SMART 64 ตามระยะเวลาที่กำหนด 
             3. กรณีนวัตกรรมที่แล้วเสร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่นผลงานถูกเสนอชื่อ และหรือได้รับรางวัล 
ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมในประเภทต่างๆ ระดับประเทศหรือต่างประเทศ ได้คะแนนส่วนที่ 4-5 เต็มแต่ยังต้องส่ง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม และระบุการนำไปใช้ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขในระบบ  
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท ์0 21937010 ต่อ 18333 
    1. นางฐิตาภรณ์  ปานขลบิ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
    2. นางสาวจีรนันท์  แท่นทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    3. นายพฤกษ์  จันทนโรจน์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด/เบอร์โทรศพัท์ :  

1. ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน  โทร 0 2193 7000 ต่อ 18724  
2. นางสาวสุธาทิพย์  จันทรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน     

โทร 02 193 7000 ต่อ 18710 E-mail : sutatipc2@hotmail.com 
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ตัวชี้วัดที่  4   ร้อยละความสำเร็จของการจัดวางระบบการควบคมุภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงั 
น้ำหนัก :   ร้อยละ 15 
คำอธบิาย   

ระบบการควบคุมภายใน  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้าน
การรายงาน (Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance) 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง หมายถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก  
ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายถึง สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 1-12 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 5 แห่ง รวมท้ังสิ้น 35 หน่วยงาน ตามคำสั่ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2274/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่องการจัดโครงสร้างแบ่งงาน
ภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563  
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563) และคำสั่งกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 2298/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องจัดต้ังหน่วยงานภายใน 

เกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การประเมินผลระบบควบคุมภายในว่าหน่วยงาน 
มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเพียงพอตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดในการ
พิจารณาจากกระดาษทำการของกลุ่มตรวจสอบภายใน (WP-ค.น.001) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ต่ำกว่า 

ร้อยละ 50.00 
ร้อยละ 

50.00-69.99 
ร้อยละ 

70.00-79.99 
ร้อยละ 

80.00-89.99 
ร้อยละ 

90.00-100 
 
เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) รอบ 5 เดือน  
(กำหนดจัดส่งภายในวันที่ 15 ก.พ.64 ทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Website กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ/กลุ่มตรวจสอบภายใน/ระบบงานตรวจสอบภายใน หรือทาง http://203.157.7.7/risk1/login.php) 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 -มีคำสั ่งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 

-คำสั่งที่มีการทบทวนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งลง
นามโดยหัวหน้าหน่วยงาน และสองคณะต้องไม่
มีช่ือซ้ำกัน 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

-มีคำส ั ่งคณะติดตามประเม ินผลระบบ 
ควบคุมภายใน  โดยบุคคลทั้งสองคณะต้อง
ไม่มีช่ือซ้ำกัน 

2 -มีการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญ
ของการควบคุมภายใน 

-เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการช้ีแจง/ฝึกอบรม/
การประชุมเก ี ่ยวก ับการควบคุมภายใน ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

3 -มีการจัดทำ Flow chart /คู่มือการปฏิบัติงาน 
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่กำหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุกกลุ่มงาน 
-ม ีการจ ัดทำแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน ตาม Flow chart 

- Flow chart พร้อมคำอธิบาย/คู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่มีการกำหนดจุดควบคุมความเสี่ยงของทุกกลุ่ม
งานตามโครงสร้างที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของทุกกลุ่มงาน 
-แบบสอบถามการควบคุมภายในตาม Flow 
chart ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ภารกิจหลักและสนับสนุน 

4 -มีการจัดทำ Flow chart /คู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่กำหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของทุกกลุ่มงาน 
-มีการจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ตาม Flow chart 

- Flow chart พร้อมคำอธิบาย/คู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่มีการกำหนดจุดควบคุมความเสี่ยงของทุกกลุ่ม
งานตามโครงสร้างที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของทุกกลุ่มงาน 
-แบบสอบถามการควบคุมภายในตาม Flow 
chart ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ภารกิจหลักและสนับสนุน 

5  -มีการจัดทำ Flow chart ของทุกกลุ่มงาน
ตามโครงสร้างที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของทุกกลุ่มงาน 
-ม ีการจ ัดทำแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน ตาม Flow chart 

- Flow chart พร้อมคำอธิบาย/คู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่มีการกำหนดจุดควบคุมความเสี่ยงของทุกกลุ่ม
งานตามโครงสร้างที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของทุกกลุ่มงาน 
-แบบสอบถามการควบคุมภายในตาม Flow 
chart ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ภารกิจหลักและสนับสนุน 

 
เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) รอบ 11 เดือน  
(ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 ส.ค.64 ทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/
กลุ่มตรวจสอบภายใน/ระบบงานตรวจสอบภายใน หรือทาง http://203.157.7.7/risk1/login.php) 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภาย ในตามกระดาษทำการของก ลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 

พิจารณาจากผลการประเมินกระดาษทำการของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 5 ประเด็น 15 
ข้อย่อย โดยในแต่ละข้อย่อยแบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ี 
N1=2 เอกสารการประเม ินจ ัดทำครบถ ้วน
ถูกต้องและหรือมีการดำเนินงาน ร้อยละ 80-
100 
N2=1 เอกสารการประเม ินจ ัดทำครบถ ้วน
ถูกต้องและหรือมีการดำเนินงาน ร้อยละ 50-79 
N3=0 เอกสารการประเม ินจ ัดทำครบถ ้วน
ถูกต้องและหรือมีการดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 
50 
N/A=หน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีข้อมูล
เดิมเน่ืองจากเป็นหน่วยงานจัดต้ังขึ้นใหม่ 
โดยใช้สูตร N/ผลรวมจำนวนข้อ x 100 
= ร้อยละ............... 
ทั้งน้ี N = N1+N2+N3 
ผลรวมจำนวนข้อ=จำนวนข้อ (ไม่นับข้อ N/A) x 2 

2 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภาย ในตามกระดาษทำการของก ลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ร้อยละ 50.00 -69.99 

3 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภาย ในตามกระดาษทำการของก ลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ร้อยละ 70.00-79.99 

4 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภาย ในตามกระดาษทำการของก ลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ร้อยละ 80.00-89.99 

5 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภาย ในตามกระดาษทำการของก ลุ่ม
ตรวจสอบภายในร้อยละ 90.00-100 

 
เงื่อนไข :  

1. Flow Chart พร้อมคำอธิบายและหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องจัดทำตามกระบวนงานที่กำหนด
ไว้ในคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2274/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื ่องการจัด
โครงสร้างแบ่งงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563) และคำสั่งกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 2298/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องจัดต้ังหน่วยงานภายใน 

2. แบบสอบถามการควบคุมภายในต้องจัดทำและประเมินให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินตนเอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง จุดอ่อน หรือจุดที ่ต้องได้รับการปรับปรุง เพื ่อหากิจกรรมการควบคุม และพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์มากย่ิงขึ้น 

3. การประเมินคะแนนพิจารณาจากกระดาษทำการระบบการควบคุมภายใน ตามท่ีกลุ่มตรวจสอบ
ภายในกำหนดรายละเอียด ดังตัวอย่างที่แนบ (WP-ค.น.001) 
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4. หน่วยงานจัดส่งเอกสารทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผา่นทาง Website กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ/
กลุ่มตรวจสอบภายใน/ระบบงานตรวจสอบภายใน หรือทาง http://203.157.7.7/risk1/login.php  
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (หากส่งล่าช้าปรับลดคะแนนลงวันละ 0.01 คะแนน) 

 
 
 

              

 
 
 
 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0 2193 7012 ต่อ 18326 
รายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด/เบอร์โทรศพัท์ :  

1. ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  โทร 0 2193 7000 ต่อ 18724  
2. จ่าตรีหญิงสนทญา ปรางงามเปร่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18714 E-mail : prang-ngampleng@hotmail.com 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งกรม กระดาษทำการ ระบบงานตรวจสอบภายใน ตัวอย่าง 
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ภาคผนวก 
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ตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(Performance Agreement : PA) ของอธิบดี 
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ภาคผนวก 
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ตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(Performance Agreement : PA) ของอธิบดี 
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