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1 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  

ตัวชี้วัดท่ี ๑ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหนวยงาน  

   1.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน  

 1) รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

    (รอยละ 75) 

2 

 2) จำนวนผูสูงอายุเปาหมายท่ีไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน  

    (10,000 คน) 

5 

 3) รอยละตำบลเปาหมายผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพชีวิต (รอยละ 75) 8 

 4) ระดับความสำเร็จของการสงเสริม สนับสนุน ให อสม. ใชแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” (ระดับ 5) 10 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential  Base)    

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันของผูรับบริการตองานบริการของหนวยงาน 13 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-saraban) กรม สบส. 18 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความสำเร็จของบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 22 

ภาคผนวก  

เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

******************************************************************* 

หมายเหตุ : ใหหนวยงานกำหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ ฯ ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน 2 รอบ คือรอบ 5 เดือน และ  

               11 เดือน โดยใหวัดผลสำเร็จของงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

 
 
 
 
 

องคประกอบ

การประเมิน 
ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 

(%) 
ผูรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  (60)  

 

1. ตัวชีว้ัดภารกิจหลักของกรมฯ และหนวยงาน 

1.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงาน 

  

1) รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม.หมอ

ประจำบานมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี (รอยละ 75) 

15 พส. ผป. 

2) จำนวนผูสูงอายุเปาหมายท่ีไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพและลด

พฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน (10,000 คน) 

15 วน. 

3) รอยละตำบลเปาหมายผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  

(รอยละ 75) 

15 พชป. 

4) ระดับความสำเร็จของการสงเสริม สนับสนุน ให อสม. ใชแอป

พลิเคชัน “สมารท อสม.” (ระดับ 5) 

15 ผป. พส. 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential  Base)   (40)  

 2. รอยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผูรับบริการตองานบริการ 

ของหนวยงาน 

15 ผป. 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

(e-saraban) กรม สบส. 

15 บร. 

4. รอยละความสำเร็จของบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน 

10 บร. 

 รวมน้ำหนัก 100  
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รายละเอียดตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

หนวยงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ช่ือตัวช้ีวัด 1. รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
คาน้ำหนัก 15 
หนวยวัด รอยละ 
เปาหมาย ป 2565 รอยละ 75 

คำอธิบาย        ผูปวยกลุมเปาหมาย หมายถึง  กลุมเปาหมาย 607 ซึ่งประกอบดวย ผูสูงอายุอายุตั้งแต 
60 ปขึ้นไป  ผูปวย 7 กลุมโรค ไดแก ผูปวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอวน มะเร็ง โรคเบาหวาน  กลุมเสี่ยงโรคโควิด 19 และ

ผูปวยโรคโควิด 19 ท่ีกักรักษาตัวท่ีบาน  

       อสม. หมอประจำบาน หมายถึง แกนนำ อสม. ท่ีไดรับการคัดเลือกจากหมูบาน/ชุมชน ให
เขารับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจำบาน ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
(ไมซ้ำกับผูผานการอบรม อสม. หมอประจำบาน ป 2563-2564) 
       การไดรับการดูแล หมายถึง ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจากอาสาสมัครประจำ
ครอบครัว (อสค.) โดยมี อสม. หมอประจำบานเปนพ่ีเลี้ยง 
       คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ 
ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม ผานตามเกณฑท่ีกำหนด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

- รอยละ 92.26 รอยละ 94.86  
รายละเอียดขอมูล

พ้ืนฐาน 

1. สนับสนนุการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 
1.1 สนับสนุนแนวทางการดำเนินงาน คูมือ และหลักสูตร ผานเว็บไซต http://phc.moph.go.th/  
1.2 จดัสรรเปาหมาย และงบประมาณใหพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 1.3 จัดทำแบบประเมิน และระบบรายงานผล 1.4 
พัฒนาฐานขอมูล อสม.หมอประจำบาน เว็บไซต http://osmreport.hss.moph.go.th/ 
2. ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ 
2.1 ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ปงบประมาณ 2564 วันท่ี 26 - 27 ต.ค. 63  
2.2 ประชุมถายทอดภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสูภมูิภาค วันท่ี 6 พ.ย. 63  
2.3 ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ปงบประมาณ 2564 (ครั้งท่ี 2) วันท่ี 12 พ.ย.63  
3. สนับสนนุศูนยสนับสนนุบริการสุขภาพท่ี 1 – 12 พัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม. หมอประจำบานและ
ติดตามประเมินผล 
 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small Success)  

รอบ 5 เดือน 

หมายเหตุ : การเฉล่ียคะแนนใหคำนึงถึงความยากงายของการดำเนินการในแตละกิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  

(5 คะแนน)  
เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1. มีการจัดทำแนวทางการดำเนินงานสำหรับ
ผูรับผิดขอบงานสุขภาพภาคประชาชน/อสม. หมอ
ประจำบาน 

0.5 แนวทางการดำเนินงานพัฒนา อสม. 
หมอประจำบานสำหรับผูรับผิดชอบงาน 
สช./อสม. หมอประจำบาน 

2. มีการจัดทำหลักสตูร และแบบประเมิน 1 - หลักสูตร อสม. หมอประจำบาน ป 2565  
- แบบประเมินศักยภาพ อสม. หมอ
ประจำบาน  
- แบบประเมินคณุภาพชีวิตกลุมเปาหมายฯ 

3. ออกแบบและรวมพัฒนาฐานขอมูลใน

เว็บไซต www.thaiphc.net ท่ีไดรับการพัฒนา 

1 ฐานขอมูล อสม. หมอประจำบาน 

4. มีการถายทอดแนวทางการดำเนินงานสูการ

ปฏิบัต ิ

0.5 หนังสือราชการแจงแนวทางการ
ดำเนินงานถึง นพ. สสจ. สสม. ศบส. 

5. มีการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ ผาน
ระบบออนไลน 

1 เอกสารประกอบการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง
ระดับอำเภอ 

6. อสม. ผานการอบรม อสม. หมอประจำบาน 
อยางนอยรอยละ 70 (จำนวน 52,561 คน) 

1 ผลการดำเนนิงานในฐานขอมูล  
อสม. หมอประจำบานและหรือ
หนังสือรายงานผลการอบรม อสม. 
หมอประจำบาน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small Success)  

รอบ 11 เดือน 

หมายเหตุ : การเฉล่ียคะแนนใหคำนึงถึงความยากงายของการดำเนินการในแตละกิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  

(5 คะแนน)  
เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1. อสม. ผานการอบรม อสม. หมอประจำบาน
รอยละ 100  (จำนวน 75,086 คน) 

1 ผลการดำเนนิงานในฐานขอมูล  
อสม. หมอประจำบาน 

2. รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหมอคนที่ 1  
   - ระหวางรอยละ 70 – 74.99 
   - รอยละ 75 ข้ึนไป 

 
 

1 
1 

ผลการดำเนนิงานในฐานขอมูล  
อสม. หมอประจำบาน 

3. รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจำบานมคุีณภาพชีวติที่ด ี     
  - ระหวางรอยละ 70 – 74.99 
  - รอยละ ๗๕ ข้ึนไป 

 
 

1 
1 

ผลการดำเนนิงานในฐานขอมูล  
อสม. หมอประจำบาน 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  1. รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบานมีคุณภาพชีวิตที่ด ี= 

จำนวนผูปวยกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี X 100 

            จำนวนผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบาน 

 

http://www.thaiphc.net/
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2. รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหมอคนที่ 1 ผานเกณฑที่กำหนด 

= จำนวน อสม. กลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหมอคนท่ี 1 ผานเกณฑท่ีกำหนด X 100 

      จำนวน อสม. ท่ีผานการอบรมหลักสูตร อสม. หมอประจำบาน ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เง่ือนไข - 
แหลงขอมูล/ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล 
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
2. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบล/รพช./รพท./หนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
วิธีการจัดเก็บขอมูล  
จัดเก็บจากฐานขอมูล อสม. โดย เจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี รพ.สต./รพช./รพท./
หนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และนำขอมูลผลการดำเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซตฐานขอมูล 
www.thaiphc.net 

รายช่ือผูจัดเก็บ

ตัวช้ีวัด/ 

เบอรโทรศัพท 

1. ช่ือ นายจรัส รัชกุล  ตำแหนง ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
     โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18724 
2. ช่ือ นายสมภพ อาจชนะศึก  ตำแหนง หัวหนากลุมพัฒนาการมีสวนรวม   
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18740  E-mail : sompop1968@gmail.com 
3. ช่ือ นางจีรวรรณ หัสโรค ตำแหนง หัวหนากลุมแผนงานและประเมินผล   
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18716  E-mail : ge_haslo@yahoo.com 
4. ช่ือ นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18740 E-mail : csurakit1968@gmail.com 
5. ช่ือ นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18740 E-mail : nark_sawat@hotmail.com 
6. ช่ือ นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18716  E-mail : asawarat_1@hotmail.com 
   สถานท่ีทำงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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หนวยงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ช่ือตัวช้ีวัด 2. จำนวนผูสูงอายุเปาหมายท่ีไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเส่ียงโดยชุมชน 
คาน้ำหนัก 15 
หนวยวัด จำนวน 
เปาหมาย ป 2565 10,000 คน 
คำอธิบาย          ผูสูงอายุเปาหมาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่อยูในพื้นท่ีเปาหมาย 4 

ภาค 5 แหง แหงละ 2,000 คน รวม 10,000 คน  
         การสงเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเส่ียงโดยชุมชน หมายถึง การสงเสริม สนับสนุนให
เกิดกระบวนการดูแลตนเองในผูสูงอายุใหมีสุขภาวะท่ีดีทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม 
และหลีกเลี่ยงหรืองดการกระทำที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งสามารถจัดการสุขภาพ
ตนเองไดอยางเหมาะสม โดยการมีสวนรวมของ ครอบครัว  และชุมชน 
         ไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเส่ียงโดยชุมชน หมายถึง มีกระบวนการ
สะทอนใหเห็นการมีสวนรวมของภาคีเครือขายชุมชนในการดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหเกิด
กิจกรรมการคัดกรองสุขภาพและดูแลสุขภาพของผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังหลีกเลี่ยงหรืองดการกระทำท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  
         ภาคีเครือขายชุมชน หมายถึง ภาคีเครือขายที่เปนแกนนำสุขภาพชุมชน เชน เจาหนาท่ี
รพ.สต. ทองถ่ิน อสม. อสค. อบต. ผูนำชุมชน กลุมจิตอาสา ชมรมผูสูงอายุ เปนตน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

- - - 

เปนตัวช้ีวัดใหม จึงไมมีขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

รายละเอียดขอมูล

พ้ืนฐาน 

- พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไรรอยตอ แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1  มีการคัดกรองผูสูงอายุในชุมชน (Community Screening) 
ระดับ 2  มีการประเมินผูสูงอายุเชิงลึกอยางรอบดาน (Comprehensive Assessment)     
ระดับ 3  มีการวางแผนใหกระบวนการสงเสริมปองกันตามภาวะถดถอย (Personalized Care  
           Plan ) 
ระดับ 4  มีการจัดบริการสงเสริมปองกันโรครายบุคคลตามแผนท่ีวางไว (Evident–based  
            Program) 
ระดับ 5  มีการประเมินผลลัพธเพ่ือวางแผนในการดูแลตอเนื่อง (Evaluation) 
- ติดตามผลงานงานตามตัวชี้วัดจากรายงานผลการดำเนินงานของพ้ืนท่ี 7 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ นครราชสีมา ระยอง ตรัง และสมุทรสงคราม และสรุปผลการดำเนินงาน
ในภาพรวม 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small Success)  

รอบ 5 เดือน 

หมายเหตุ : การเฉลี่ยคะแนนใหคำนึงถึงความยากงายของการดำเนินการในแตละกจิกรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  

(5 คะแนน)  
เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1. มีการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเสนอ
ขออนุมัต ิ

1 โครงการและแผนงานท่ีไดรับการอนุมัต ิ

2. มีการจัดทำแนวทางการสงเสรมิและสนับสนุน
ภาคีเครือขายชุมชน ในการสงเสรมิสุขภาพ และ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมผูสูงอาย ุปงบประมาณ 
2565 

1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนภาคี
เครือขายชุมชน ในการสงเสรมิสุขภาพ 
และลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมผูสูงอายุ 
ปงบประมาณ 2565 

3. มีการถายทอดแนวทางการดำเนินงานแกพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

1 หนังสือราชการแจงแนวทางการ
ดำเนินงานฯ  

4. พัฒนาเมนูการคัดกรองผูสูงอายุในชุมชน ใน
แอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 

1 เมนูการคดักรองผูสูงอายุในชุมชน ใน
แอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 

5. มีการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพทีมงาน 
และแกนนำผูดูแลผูสูงอายุท่ีบาน/ชุมชน (อสม./
อสค./FCG) ในระดับพ้ืนท่ี 20 อำเภอ ตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 

1 สรุปรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ
ทีมงานระดับพ้ืนท่ี และแกนนำผูดแูล
ผูสูงอายุท่ีบาน/ชุมชน (อสม./อสค./
FCG) และรายงานผูอำนวยการกอง สช. 

เกณฑการใหคะแนน 
 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small Success)  

รอบ 11 เดือน 

หมายเหตุ : การเฉลี่ยคะแนนใหคำนึงถึงความยากงายของการดำเนินการในแตละกจิกรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  

(5 คะแนน)  
เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1. จำนวนผูสูงอายุไดรับการคัดกรองสุขภาพโดย
ชุมชนไมนอยกวา ๕,000 คน 

1 รายงานผลการดำเนินงาน 

2. จำนวนผูสูงอายุไดรับการคัดกรองสุขภาพโดย
ชุมชนไมนอยกวา 10,000 คน 

1 รายงานผลการดำเนินงาน 

3. มีจำนวนผูสูงอายุเปาหมายไดรบัการดูแล
สงเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน  
ไมนอยกวา ๕,000 คน 

1 รายงานผลการดำเนินงาน 

4. มีจำนวนผูสูงอายุเปาหมายไดรบัการดูแล
สงเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน  
ไมนอยกวา 10,000 คน 

1 รายงานผลการดำเนินงาน 

5. มีการประเมิน และจัดทำรายงานเสนอ
ผูบริหาร 

1 เอกสารรายงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานฯ เสนอผูอำนวยการกอง สช. 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  - 

เง่ือนไข - 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล  
1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2. พ้ืนท่ีเปาหมายการดำเนินงาน 4 ภาค 5 แหง 
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4. โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลชุมชน 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล กำหนดใหมีการรายงานผลการดำเนินงานตามระบบรายงาน 
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลท่ัวไป, โรงพยาบาล
ชุมชน, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล รายงานผลการดำเนินงานตามระบบรายงานท่ีกำหนด 
2. ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค และ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ีประสานงาน 
ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบรายงานท่ีกำหนด 
3. ฐานขอมูลผูสูงอายุเปาหมายท่ีไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน 
http://www.thaiphc.net 

รายช่ือผูจัดเก็บ

ตัวช้ีวัด/ 

เบอรโทรศัพท 

1. ช่ือ นายจรัส รัชกุล  ตำแหนง ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
     โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18724 
2. ช่ือ นางสาวชลกร ภูสกุลสขุ  ตำแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
     โทรศัพทท่ีทำงาน 02-193 7000 ตอ 18527      โทรสาร 02-1495645 
     โทรศัพทมือถือ 093-5754 420             E-mail : cnuk.chon@gmail.com       
3. ช่ือ นายอำพล มุงคิด ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ  18710   โทรสาร 02-1495645 
    โทรศัพทมือถือ 089-8539818 E-mail boyamphol@hotmail.com 
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หนวยงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ช่ือตัวช้ีวัด 3. รอยละตำบลผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
คาน้ำหนัก 15 

หนวยวัด รอยละ 
เปาหมาย ป 2565 รอยละ 75 
คำอธิบาย          

        ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตำบลที่มีกระบวนการการดำเนินงานของ อสม. กลไก ๓ 

หมอทีมขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ประชาชน ชุมชน ทองถิ่นและภาครัฐ เพื่อจัดการ 

โควิด 19 เขมแข็ง และสุขภาวะของชุมชนแบบบูรณาการในประเด็น ตามบริบทของชุมชน โดยใช

ทรัพยากร ภูมิปญญา และนวัตกรรมของชุมชน ภายใตแผนการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวม 

โดยมุงเนนดูแลประชาชนกลุมเปาหมายอยางมีคุณภาพ เปนรูปธรรม นำไปสูเปาหมาย ชุมชนสรางสุข 

สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี 

        เกณฑตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตำบลที่ดำเนินการกิจกรรมตำบลจัดการคุณภาพ

ชีวิตในประเด็น การเฝาระวัง ปองกันโควิด 19 และหรือประเด็นการสรางสุขภาวะชุมชนตามบริบท

ตามเกณฑตำบลจัดการคุณภาพชีวิตท่ีกำหนด (Team Plan Action Result : TPAR )  

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 
 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

รอยละ 91.34 รอยละ 65 รอยละ 88.33  

เกณฑการใหคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small Success)  

รอบ 5 เดือน 

หมายเหตุ : การเฉล่ียคะแนนใหคำนึงถึงความยากงายของการดำเนินการในแตละกิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  

(5 คะแนน)  
เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1. มีแนวทางการขับเคลื่อนตำบล 1 แนวทางการขับเคลื่อนตำบล 

2. มีการชี้แจงแนวทางสูการปฏิบัติ 1 หนังสือเอกสารภาพกิจกรรมชี้แจง
จังหวัด 

3. พัฒนาฐานขอมูลตำบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ปงบประมาณ 2565 

1 ฐานขอมูลตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ปงบประมาณ 2565 

4. มีการประเมินหมูบาน ชุมชน ตำบล
วิถีชีวิตใหม ปลอดภัยจากโควิด 19 

2 เอกสารการประเมินหมูบาน ชุมชน
ตำบลวิถีชีวิตใหม ปลอดภัยจากโควิด 19 
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เกณฑการใหคะแนน เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small Success)  

รอบ 11 เดือน 

หมายเหตุ : การเฉล่ียคะแนนใหคำนึงถึงความยากงายของการดำเนินการในแตละกิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  

(5 คะแนน)  
เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1. ตำบลผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต นอยกวารอยละ 60 

1 หนารายงานในฐานขอมูลตำบล
จัดการคุณภาพชีวิต  

2. ตำบลผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต ระหวางรอยละ 6๐ – 64.99 

1 หนารายงานในฐานขอมูลตำบล
จัดการคุณภาพชีวิต 

3.ตำบลผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต ระหวางรอยละ 65 – 69.99 

1 หนารายงานในฐานขอมูลตำบล
จัดการคุณภาพชีวิต 

4.ตำบลผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต ระหวางรอยละ 70 - 74.99 

1 หนารายงานในฐานขอมูลตำบล
จัดการคุณภาพชีวิต 

5. ตำบลผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต รอยละ ๗๕ ข้ึนไป 

1 หนารายงานในฐานขอมูลตำบล
จัดการคุณภาพชีวิต 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  รอยละตำบลเปาหมายผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
= จำนวนตำบลท่ีผานเกณฑตำบลจัดการคุณภาพชีวิต x 100  
                    จำนวนตำบลเปาหมาย 

เง่ือนไข - 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

2. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบล/รพช./รพท./หนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ฐานขอมูล www.thaiphc.net 

รายช่ือผูจัดเก็บ

ตัวช้ีวัด/ 

เบอรโทรศัพท 

1. ช่ือ นายจรัส รัชกุล  ตำแหนง ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18724 
2. ช่ือ นางวิรุณศิริ อารยวงศ ตำแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือขายปฐมภูมิ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18715 โทรศัพทมือถือ : 085 - 4829036 
    โทรสาร : 02149 5645         E-mail : viroonsiria1@gmail.com 
3. ช่ือ นางสาวศุภิสรา  ใจติ  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18715  
    หนวยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 
หนวยงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ช่ือตัวช้ีวัด 4. ระดับความสำเร็จของการสงเสริม สนับสนุน ให อสม. ใชแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 
คาน้ำหนัก 15 
หนวยวัด ระดับ 
เปาหมาย ป 2565 ระดับ 5 
คำอธิบาย      ระดับความสำเร็จของการสงเสริม สนับสนุน ให อสม. ใชแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.”  

หมายถึง กระบวนการพัฒนาศักยภาพ และสงเสริม สนับสนุนให อสม. มีทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหสามารถใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” เพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยมี
ข้ันตอนการดำเนินงาน คือ 

1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน ออกแบบและพัฒนาเมนูการใชงานสำหรับ อสม. ในแอป

พลิเคชัน “สมารท อสม.” 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. เสริมสรางแรงจูงใจและเผยแพรประชาสัมพันธการใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 

4. เผยแพรประชาสัมพันธการลงทะเบียนและการใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 

5. ติดตามและประเมินผลการลงทะเบียนและการใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 

อสม.กลุมเปาหมาย หมายถึง อสม.ท่ีรับคาปวยการตามโควตาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

- - - 
เปนตัวช้ีวัดใหม จึงไมมีขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

จำนวน อสม.ท่ีลงทะเบียน สมารท อสม.ณ วันท่ี 17  ธ.ค. 64 

หนวยงาน 
จำนวนโควตา อสม.  
ท่ีรับคาปวยการ (คน) 

จำนวน อสม.ท่ีลงทะเบียน 
สมารท อสม. (คน) 

รอยละ 

ศบส.1 132,399 46,915   35.43  
ศบส.2 70,725 14,129   19.98  
ศบส.3 60,140 13,034   21.67  
ศบส.4 64,821 17,015   26.25  
ศบส.5 72,939 17,062   23.39  
ศบส.6 72,863 10,932   15.00  
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ศบส.7 104,798 35,045   33.44  
ศบส.8 106,167 36,348   34.24  
ศบส.9 129,320 35,338   27.33  

ศบส.10 86,654 21,863   25.23  
ศบส.11 75,644 28,301   37.41  
ศบส.12 63,259 20,229   31.98  

รวมท้ังประเทศ 1,039,729 296,211  28.49  
 

เกณฑการให
คะแนน 
 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small Success)  

รอบ 5 เดือน 

หมายเหตุ : การเฉล่ียคะแนนใหคำนึงถึงความยากงายของการดำเนินการในแตละกิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  

(5 คะแนน)  
เอกสาร/หลักฐาน 
การรายงานผล 

1. แตงตั้งคณะทำงาน และออกแบบ พัฒนา
เมนูการใชงานสำหรับ อสม. ในแอปพลิเคชัน 
“สมารท อสม.”  

1 - สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 
- เมนูการใชงานสำหรับ อสม. 
ในแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 

2. ถายทอดแนวทางการใชงานแอปพลิเคชัน 

“สมารท อสม.” ให ศบส. สสจ. และประธาน 
อสม. จังหวัด 

1 - แนวทางการใชงานแอปพลิเคชัน 
“สมารท อสม.” 
- คูมือ/สื่อการใชงาน 
- หนังสือราชการแจงแนวทางให 
ศบส. สสจ. และประธาน อสม. 
จังหวัด 

3. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง และแกนนำ อสม. 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ผานระบบออนไลน 

1 เอกสารประกอบการประชุม/
รายงานการประชุม 

4. จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจ เผยแพร
ประชาสัมพันธ และติดตามการลงทะเบียน
การใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.”  
ทุกเดือน 

1 - สรุปผลการเสริมสรางแรงจูงใจ
และเผยแพรประชาสัมพันธ 
การใชงานแอปพลิเคชัน 
“สมารท อสม.” 
- หนังสือเชิญประชุม/รายงาน
การประชุม 

5. รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายลงทะเบียน
แอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” อยางนอยรอย
ละ 30 

1 Dashboard “สมารท อสม.” 
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เกณฑการให
คะแนน 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small Success)  

รอบ 11 เดือน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  

(5 คะแนน)  
เอกสาร/หลักฐาน 
การรายงานผล 

1. รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายลงทะเบียนแอป
พลิเคชัน “สมารท อสม.” ระหวางรอยละ 31 - 39 

1 Dashboard  
“สมารท อสม.” 

2. รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายลงทะเบียนแอป
พลิเคชัน “สมารท อสม.” อยางนอยรอยละ 40 

1 Dashboard  
“สมารท อสม.” 

3. รอยละผูใชงานแอปพลิเคชนั “สมารท อสม.”  
ในการปฏิบัติงาน ระหวางรอยละ 30 – 39 ของ
กลุมเปาหมายทีล่งทะเบียน 

1 แสดงหนาจอการใชงานแอป
พลิเคชัน “สมารท อสม.” 

4. รอยละผูใชงานแอปพลิเคชนั “สมารท อสม.”  
ในการปฏิบัติงาน ระหวางรอยละ 40 – 49 ของ
กลุมเปาหมายทีล่งทะเบียน 

1 แสดงหนาจอการใชงานแอป
พลิเคชัน “สมารท อสม.” 

5. รอยละผูใชงานแอปพลิเคชนั “สมารท อสม.”  
ในการปฏิบัติงาน อยางนอยรอยละ 50 ของ
กลุมเปาหมายทีล่งทะเบียน 

1 แสดงหนาจอการใชงานแอป
พลิเคชัน “สมารท อสม.” 

สูตรคำนวณ

ตัวช้ีวัด  

1. รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 
= จำนวนกลุมเปาหมายท่ีลงทะเบียนใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” X 100 
                    จำนวนโควตา อสม.ท่ีรับคาปวยการ 

2. รอยละผูใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” ในการปฏิบัติงาน  

= จำนวนผูใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” ในการปฏิบัติงาน X 100 

             จำนวนผูลงทะเบียนใชงานแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 

เง่ือนไข - 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล: รวบรวมขอมูลเอกสารและผลการปฏิบัติงานจากแอปพลิเคชัน “สมารท อสม.” 

รายช่ือผูจัดเก็บ

ตัวช้ีวัด/ 

เบอรโทรศัพท 

1. ช่ือ นายจรัส รัชกุล  ตำแหนง ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
     โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18724 
2. ช่ือ นางจีรวรรณ หัสโรค ตำแหนง หัวหนากลุมแผนงานและประเมินผล   
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18716  E-mail : ge_haslo@yahoo.com 
3. ช่ือ นายสมภพ อาจชนะศึก  ตำแหนง หัวหนากลุมพัฒนาการมีสวนรวม   
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18740  E-mail : sompop1968@gmail.com 
4. ช่ือ นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18740 E-mail : csurakit1968@gmail.com 
5. ช่ือ นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
   โทรศพัทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18716  E-mail : asawarat_1@hotmail.com 
   สถานท่ีทำงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
6. ช่ือ นายชนินทร หานตระกูล ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 193 7000 ตอ 18716  E-mail : monkiiee@gmail.com 

mailto:sompop1968@gmail.com
mailto:csurakit1968@gmail.com
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ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความพึงพอใจและความเช่ือม่ันของผูรับบริการตองานบริการของหนวยงาน 
น้ำหนัก :    รอยละ  15 
คำอธิบาย : 

ภารกิจหลักของหนวยงาน หมายถึง บทบาทหนาท่ีตามอำนาจหนาที่ของหนวยงานที่ปรากฏ
อยูในกฎกระทรวงการแบงสวนราชการหรือคำสั่งกรมฯ 
 กระบวนงานหลัก หมายถึง กระบวนงานจากภารกิจหลักของหนวยงาน ตามอำนาจหนาที่ของ
หนวยงานที่ปรากฏอยูในกฎกระทรวงการแบงสวนราชการหรือคำสั่งกรมฯ ที่หนวยงานนั้นสงมอบผลผลิต
หรือบริการใหกับผูรับบริการภายนอกหนวยงาน 
 ผูรับบริการท่ีมารับบริการจากหนวยงาน ไดแก 

1) ผูรับบริการของหนวยงานหลัก ไดแก สถานพยาบาลภาครัฐ/เอกชน ผูประกอบการ/
ผูดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผูประกอบโรคศิลปะ ภาคีเครือขายสุขภาพ
ภาคประชาชน เปนตน 

2) ผู ร ับบร ิการของหนวยงานสนับสนุน ได แก  ผ ู บร ิหารกรม บุคลากรภายในกรม 
บุคคลภายนอก เปนตน 

 ประเด็นในการสำรวจประกอบดวยประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจและไมพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
2) ความเชื่อม่ันตอการใหบริการ 

เกณฑการใหคะแนน :  
กำหนดเปนข้ันตอนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของการ

ดำเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้ 

ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐาน 

1 1. วิเคราะหกระบวนงานหลัก ผูรับบริการใน   
    กระบวนการนั้นๆใหครอบคลุมตามภารกิจหลัก 
2. ทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจและ 
    ความเชื่อม่ันท่ี กพร. จัดทำให เฉพาะใน   
    ตอนท่ี 1 ของแบบฟอรม 

1. ขอมูลการจำแนกกลุมผูรับบริการตาม 
    กระบวนงานหลักของหนวยงาน 
2. แบบสำรวจ 

2 1. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความ    
    เชื่อม่ันฯผานชองทางตางๆ ในรูปแบบออนไลน   
    หรือออฟไลนตามความเหมาะสมของกลุม   
    ผูรับบริการ 

1. หลักฐานการสำรวจความพึงพอใจและ 
    ความเชื่อม่ันฯ ผานระบบออนไลน หรือ 
    ออฟไลน 

3 1. รวบรวม วิเคราะหขอมูลทางสถิติของผล 
    การประเมินฯ รอบ 5 เดือน ซ่ึงผลการ     
    ประเมินตองไดความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน 
      ไมนอยกวารอยละ 78.01 – 82.00 

1. ขอมูลการวิเคราะหผลการสำรวจ รอบ 5  
    เดือน โดยมีผลการประเมินฯ  
    ไมนอยกวารอยละ 78.01 – 82.00 
 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน  (Potential Base) 
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐาน 

2. วิเคราะหหาสาเหตุและกำหนดแนวทาง 
    การพัฒนาปรับปรุง 

4 1. ดำเน ินการปร ับปร ุงการให บร ิการตามแนว   
    ทางการพัฒนา รอบ 5 เดือน 
2. รวบรวม ว ิเคราะหข อมูลทางสถิต ิของผล 
    การประเม ินฯ รอบ 11 เด ือน ซ ึ ่งผลการ  
    ป ร ะ เ ม ิ น ต  อ ง ไ ด  ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ แ ล ะ 
    ความเชื่อม่ัน 
    ไมนอยกวารอยละ 82.01 – 90.00 

1. ขอมูลการวิเคราะหผลการสำรวจ รอบ 11 เดือน  
    ผลการประเมินฯ 
    ไมนอยกวารอยละ 82.01 – 90.00 
2. ผลการวิเคราะหการประเมิน ขอเสนอแนะ     
    และแนวทางการพัฒนางานตอไป 

5. 1. สร ุปผลภาพรวมและจ ัดทำรายงานตาม 
    แบบฟอรมที ่กำหนด พรอมทั ้งระบุแนวทาง 
    การพ ัฒนาเสนออธ ิบด ีหร ือรองอธ ิบด ี ท่ี    
    กำกับพร อมทั ้งส งสำเนาหนังส ือร ับทราบ   
    หรือสั่งการให กพร. 

1. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    และความเช ื ่อม ั ่นของผ ู  ร ับบร ิการของ    
     หนวยงาน(ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด)  
2. เสนอผูบริหารกรมฯ ที่กำกับ (อธิบดี หรือ 
    รองอธิบดี) พรอมทั ้งส งสำเนาหน ังสือ 
    รับทราบหรือสั่งการให กพร. 

 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small success) 

5 เดือน เอกสาร/หลักฐาน 

1. วิเคราะหกระบวนงานหลัก ผูรับบริการ 
    ในกระบวนการนั้น ๆ ใหครบตาม 
    ภารกิจหลัก  (1 คะแนน) 
2. ทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจและ 
    ความเชื่อม่ัน(แบบฟอรมท่ี 1) เฉพาะใน 
    ตอนท่ี 1 ของแบบฟอรม (1 คะแนน) 
    แบบฟอรมท่ีกำหนด ตาม QR Code ดานลาง 
 
 
 
 
3. ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามและ 
    วิเคราะห สรุปผลการสำรวจความ 
    พึงพอใจ และแนวทางการพัฒนาตอไป  
    (1 คะแนน)   
4. ผลการประเมินความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน
ของผูรับบริการของหนวยงาน  
ไมนอยกวารอยละ 78.01 – 82.00  
(1 คะแนน) 
 

1. ขอมูลการจำแนกกลุมผูรับบริการตามกระบวนงาน 
    หลักของหนวยงาน 
 
2. แบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของ    
    ผูรับบริการ ตามภารกิจหลักครบทุกกระบวนงาน 
    ของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
3.1 หลักฐานการสำรวจความพึงพอใจและความ 
      เชื่อม่ันฯ ผานระบบออนไลนหรือออฟไลน 
3.2 รายงานสรุปผลวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิของ 
      แบบสำรวจ รอบ 5 เดอืน  
4. รอยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของ 
    ผูรับบริการของหนวยงาน 
    ไมนอยกวารอยละ 78.01 – 82.00 (1 คะแนน) 
คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1 
รอยละ 70.01 72.01 74.01 76.01 78.01 
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5 เดือน เอกสาร/หลักฐาน 

5. วิเคราะหหาสาเหตุและจัดทำแนวทาง 
    การพัฒนาตามแบบฟอรมสรุปผลความ 
    พึงพอใจและความเชื่อม่ันของผูรับบริการ 
    (แบบฟอรมท่ี 2) พรอมท้ังแนบหลักฐาน 
    ในระบบ SMART 65 (1 คะแนน) 
    แบบฟอรมท่ีกำหนด ตาม QR Code ดานลาง 

     
 

5.ขอมูลการวิเคราะหตามแบบฟอรมสรุปผลความ 
   พึงพอใจและความเชื่อม่ันของผูรับบริการ  
   (แบบฟอรมท่ี 2) พรอมท้ังแนบหลักฐาน ในระบบ  
    SMART 65 ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ.  
    2565 

 

11 เดือน เอกสาร/หลักฐาน 

1. ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการ 
    ตามแนวทางการพัฒนาฯ รอบ 6 เดือน 
    หลังตอไป (1 คะแนน) 

2. สำรวจความพึงพอใจทุกกระบวนงาน 
    หลักและทุกกลุมผูรับบริการผาน 
    ชองทางตางๆ แบบออฟไลนหรือ 
    ออนไลน (1 คะแนน) 

3. วิเคราะหขอมูลทางสถิติของการประเมิน 
    ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของ 
    ผูรับบริการ รอบ 11 เดือน พรอมท้ัง 
    วิเคราะหหาสาเหตุและจัดทำ   
    แนวทางการพัฒนา (1 คะแนน) 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจและความ  
    เชื่อม่ันของผูรับบริการ ไมนอยกวารอยละ    
    82.01 – 90.00 (1 คะแนน) 

 

 

 

5. จัดทำรูปเลมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ    
    และความเชื่อม่ันของผูรับบริการของหนวยงาน  
     เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนางานในปถัดไป        

1.  ผลการวิเคราะหผลการสำรวจความพึงพอใจ    
    และความเชื่อม่ัน และหลักฐานกิจกรรมตาม    
    แนวทางการพัฒนางานรอบ 6 เดือนหลัง 

2. หลักฐานการสำรวจความพึงพอใจและความ 
    เชื่อม่ันของผูรับบริการตามชองทางแบบออฟไลน   
    หรือออนไลน  

 

3.1 รายงานสรุปผลวิเคราะหขอมูลทางสถิติของแบบ
สำรวจ 

3.2 แนวทางการพัฒนา รอบ 11 เดือน  

 

4.รอยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของ 
    ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ 
    ผูรับบริการของหนวยงาน ไมนอยกวารอยละ  
    82.01 – 90.00 คะแนน 

คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1 

รอยละ 78.01 80.01 82.01 84.01 82.01 

 

5.1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและ 
       ความเชื่อม่ันของผูรับบริการและแนวทางการ    
        พัฒนางานของหนวยงานตอไป 
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11 เดือน เอกสาร/หลักฐาน 

    พรอมท้ังแนบหลักฐานในระบบ SMART 65  
    (1 คะแนน )  

5.2 เสนอผูบริหารกรมฯ ท่ีกำกับดูแล (อธิบดี หรือ  
      รองอธิบดี) และสงสำเนาหนังสือรับทราบหรือ 
        สั่งการให กพร.สงสำเนาให กพร. พรอมท้ัง    
         แนบหลักฐานในระบบ SMART 65  

       ภายในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

เง่ือนไข :  

1. ใชแบบสอบถามตามแบบฟอรมท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารกำหนด โดยใหทบทวนแบบฟอรมเฉพาะสวนท่ี 1 

         แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถาม โดยแบงโครงคำถามออกเปน 3 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
(Check list) เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม งานบริการ และชองทางการรับบริการ 

สวนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอหนวยงานผูใหบริการ ไดแก ดานกระบวนการ/
ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และขอเสนอแนะ 

 สวนที่ 3  เปนคำถามที่ตองการทราบถึงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
 ลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปนแบบปลายเปดและปลายปดแบบมาตรฐานสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับความ
คิดเห็น เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 1        หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อม่ันนอยท่ีสุด/ไมพึงพอใจหรือไมเชื่อม่ัน 
 2 หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อม่ันนอย 
 3       หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อม่ันปานกลาง 
 4 หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อม่ันมาก 
 5       หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อม่ันมากท่ีสุด 
 
2. การแปลผลของขอมูลในแบบสอบถาม ใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ 

    โดยวิเคราะหขอมูลโดยระบุถึงเกณฑที่ใชในการแปลความหมายขอมูลประเภท Likert’s Scale ที่อยูใน
รูปคะแนนเฉลี่ย ตามแบบจำแนกแตละชวงยอยเทาๆ กัน โดยการคำนวณ ดังนี้ 

หาความกวางของแตละชวงยอย  =           คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
               จำนวนชั้น 
      =  (5-1) 
         5 
      =  0.80 
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 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ไดดังนี้ 
  ระดบัคะแนน  ความหมายของระดับคะแนน 
  1.00 – 1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

หมายเหตุ : หากหนวยงานใดไมดำเนินการหรือดำเนินการไมครบถวนในรอบ 5 เดือน แตมีผลการดำเนินการในรอบ 
11 เดือน คณะกรรมการผูตรวจประเมินจะพิจารณาใหคะแนนเพียงครึ่งหนึ่งของคะแนนท่ีไดในรอบ 11 เดือน 

หนวยงานเจาภาพ : กลุมพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท 0 2193 7010 ตอ 18333 
    1. นางฐิตาภรณ     ปานขลิบ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  
    2. นางสาวจรีนันท  แทนทอง    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ผูรับผิดชอบ : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  โทรศัพท 02 193 7000 ตอ 18716   
 1. นายจรัส รชักุล  ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 2. นางจีรวรรณ หัสโรค หวัหนากลุมแผนงานและประเมินผล   
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ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-saraban)  

                กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

น้ำหนัก :    รอยละ 15 

คำอธิบาย :  

      ระดับความสำเร ็จ หมายถึง การที ่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดนำระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และชวยลดตนทุนใน

การปฏิบัติงาน เชน ลดปริมาณการใชกระดาษ หมึกพิมพ เวลา ฯลฯ  

      ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-saraban) หมายถึง การรับสงและเก็บรักษาขอมูลขาวสาร

หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานระบบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยรวมถึงการรับสงโดยใชไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของสวนราชการ หรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดตามท่ีหนวยงานกำหนด  

      หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือราชการที่จัดทำและไดรับสงหรือเก็บรักษาดวยระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

       ขอบเขต ดำเนินการรับสงหนังสือราชการทุกชนิดทั้งภายในและภายนอก โดยใชชองทางระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เวนแตกรณี ดังนี้ 

          1. การสงหนังสือท่ีตองสงวนเปนหนังสือลับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา 

ความปลอดภัย 

           2. หนังสือขออนุมัติตางๆที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย (ที่ตองใชเปนหลักฐานตัวจริง) เชน 

หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เอกสารโครงการและงบประมาณ เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ 

เกณฑการใหคะแนน : 

กำหนดเปนระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  

โดยพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดำเนินงาน 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ ( Milestone ) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      

2      

3      

4      

5      

สูตรการคำนวณ : 

ข้ันตอนท่ี 3 - 4 คำนวณโดยใชสูตร ดังนี้ 

 

 

 

 

         จำนวนหนังสือท่ีมีการรับ – สง ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-saraban)  X 100 

จำนวนหนังสือท่ีมีการรับ – สงมายังหนวยงานท้ังหมด 
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แนวทางการประเมินผล  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1. มอบหมายผู ร ับผิดชอบงานดานระบบสาร
บรรณอ ิ เล ็ กทรอน ิกส   (e-saraban)  ของ
หนวยงาน 

คำสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-saraban) ของหนวยงาน 

2. ผูรับผิดชอบงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานชี ้แจงการดำเนินงานรับ – สง
หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตอ
บุคลากรในหนวยงาน และแจงผูรับบริการ 

แสดงหลักฐานที ่แสดงถึงการชี ้แจงตอบุคลากร 
ในหนวยงาน และผูรับบริการของหนวยงาน  

3. มีการดำเน ินการร ับ-สงหนังส ือผ านระบบ       
ส า รบรรณอ ิ เ ล ็ กท รอน ิ กส   (e-saraban)  
อยางนอยรอยละ 80 

- รายงานสรุปผลสถิติการรับ-สงหนังสือดวยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-saraban) ที่แสดงถึง
จำนวนการรับ-สงเอกสารหรือหนังส ือร ูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือรูปแบบกระดาษ ของ
หนวยงาน สงใหกับสำนักงานเลขานุการกรม 4. มีการดำเน ินการร ับ-สงหนังส ือผ านระบบ       

ส า รบรรณอ ิ เ ล ็ กท รอน ิ กส   (e-saraban)  
รอยละ 100 

5. สร ุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการ
ดำเนินงานดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-saraban) ใหกับเลขานุการกรม เพื่อนำไป
พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
และระบบ e-saraban 

บันทึกสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เสนอ
เลขานุการกรม พรอมสำเนาสงใหกับ กพร. 
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เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small success) : 

5 เดือน แนวทางประเมินผล 

1. มอบหมายผู ร ับผิดชอบงานดาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-
saraban) ของหนวยงาน (1 คะแนน) 

แสดงหลักฐานคำสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-saraban) ของหนวยงาน 

2. ผู ร ับผิดชอบงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานชี้แจงการ
ดำเนินงานรับ – สงหนังสือผานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ตอบุคลากรใน
หน  วยงาน และแจ  งผ ู  ร ั บบร ิ การ  
(2 คะแนน) 

1. แสดงเอกสารหลักฐานที ่แสดงถึงการชี ้แจงตอบุคลากรใน
หนวยงาน เชน รายงานการประชุม หนังสือชี้แจง  

2. เอกสารหลักฐานการแจงผูรับบริการของหนวยงาน เกี่ยวกับ
การรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส e-saraban 

3. มีการดำเนินการรับ-สงหนังสือผาน
ระบบสารบรรณอิเล ็กทรอน ิกส   (e-
saraban)  อย  างน  อยร  อ ย ล ะ  8 0  
(2 คะแนน) 

แบบฟอรมท่ีกำหนด ตาม QR Code 
ดานลาง 

 

รายงานสรุปผลสถิต ิการรับ-สงหนังสือดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-saraban) ที่แสดงถึงจำนวนการรับ-สงเอกสาร
หรือหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือรูปแบบกระดาษ 
ตั ้งแตว ันที ่ 1 ธ ันวาคม 2564 – 15 กุมภาพันธ 2565 ตาม
แบบฟอรมที่กำหนด สงใหกับสำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี 
23 กุมภาพันธ 2565 

เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

รอยละ 
60 - 

64.99 
65 -

69.99 
70 - 

74.99 
75 – 

79.99 
80 

ข้ึนไป 

*หากสงลาชาเกินระยะเวลาที่กำหนด จะปรัดลดคะแนนลงวัน
ละ 0.02 คะแนน 
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11 เดือน แนวทางประเมินผล 

1. มีการดำเนินการรับ-สงหนังสือผาน
ร ะ บ บ สารบรรณอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส   
(e-saraban) อยางนอยร อยละ 100  
(2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายงานสรุปผลสถิต ิการรับ-สงหนังสือดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-saraban) ที่แสดงถึงจำนวนการรับ-สงเอกสาร
หรือหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือรูปแบบกระดาษ 
ตั้งแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ – 10 สิงหาคม 2565 ตามแบบฟอรม   ท่ี
กำหนด สงใหกับสำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 
2565 
เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

รอยละ 
80 - 

84.99 
85 -

89.99 
90 - 

94.99 
95 – 

99.99 
100 

*หากสงลาชาเกินระยะเวลาท่ีกำหนด จะปรัดลดคะแนนลง    
วันละ 0.02 คะแนน 

2. สรุปปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะการดำเนินงานดานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-saraban) 
ใหกับเลขานุการกรม เพ่ือนำไปพัฒนา
และปรับปรงุแนวทางการดำเนินงาน
และระบบ e-saraban (3 คะแนน) 

บันทึกสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ สงใหกับสำนักงาน

เลขานุการกรม พรอมสำเนาสงใหกับ กพร. ภายในวันท่ี 15 

สิงหาคม 2565  

*หากสงลาชาเกินระยะเวลาท่ีกำหนด จะปรัดลดคะแนนลง    

วันละ 0.02 คะแนน 

  
หนวยงานเจาภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม      โทรศัพท 0 2193 7000 ตอ 18205 
                          1. นายสาโรจน  ยอดประดิษฐ   เลขานุการกรม     
                          2. นางสาวพรนิภา  นุตรวงษ     หัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป 
                          3. นางสาววลัยภรณ  ทิพยอุทัย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  โทรศัพท 02 193 7000 ตอ 18714  
 1. นายจรัส รชักุล  ผูอำนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
 2. นางพนิดา ภูกาญจนพรอย หัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป   
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ตัวช้ีวัดท่ี  4   รอยละความสำเร็จของบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
น้ำหนัก  :      รอยละ 10 
คำอธิบาย :    

แผนพัฒนากำลังคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (แผนพัฒนาบุคลากร กรมฯ) หมายถึง 
การกำหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จัดทำโดยกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิดการเพิ่มพูนหรือฟนฟู 
ทักษะ สมรรถนะ และความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตรของกรมฯ รวมท้ังเกิด
การแลกเปลี่ยนและการเสริมสรางประสบการณระหวางบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนารวมกัน 

แผนพัฒนากำลังคน ระดับหนวยงาน (แผนพัฒนาบุคลากร ระดับหนวยงาน) หมายถึง การ
กำหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ภายใตภาพรวม
แผนพัฒนากำลังคน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

บุคลากรกลุ มเปาหมาย หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ทุกคน 
ในหนวยงาน 

บุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น หมายถึง บุคลากรกลุมเปาหมายไดรับ
การพัฒนาตามแผนของหนวยงาน ซึ่งมีการกำหนดรูปแบบ วิธีการ หลักสูตร ในการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความรู ทักษะ สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาของบุคลากรแตละประเภท แตละ
ระดับ ตามสายงาน โดยบุคลากร 1 ราย ตองไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา 2 หลักสูตร/เรื่อง ตอป ทั้งที่เปน
ทางการและ/หรือไมเปนทางการ (formal/Informal)  
 การพัฒนาท่ีเปนทางการ (formal) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรผานการอบรมหลักสูตรตางๆ 
ที่สำคัญตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความรู ทักษะ สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา ทั้งที่หนวยงานเปนผูจัด
อบรมเอง การสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงานภายนอก การอบรมผานระบบออนไลน หรือ Platform ตางๆ 
และอื่นๆ ทั้งนี้ การพัฒนาผานโครงการอบรม โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาภายในหนวยงาน ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากร หรือตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป 
พ.ศ. 2562 โดยท่ี 
 1. กรณี อบรมภายในหนวยงาน 

1.1 มีการประเมินผล กอน-หลัง หรือการติดตามผลการพัฒนาตามภารกิจประจำโครงการ 
หรือรูปแบบการติดตาม ประเมินผลท่ีแสดงใหเห็นวากลุมเปาหมายไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะตามสายงาน  

1.2 ผลการปฏิบัติตามภารกิจประจำโครงการ/หลักสูตร (งานที่ไดรับมอบหมายระหวาง
โครงการ/หลังโครงการ) เชน งานที่พี่เลี้ยงมอบหมายในระหวางรอบการประเมินผล และมีผลการประเมินไม
นอยกวา รอยละ 60 หรือมีผลการพัฒนา/ฝกอบรม เปนที่ประจักษ เชน ไดรับการนำเสนอในเวทีตางๆ 
(ประชุมกรม /ประชุมผูบรหิาร/ประชุมประจำหนวยงาน /เวทีแลกเปลี่ยนรู ฯลฯ)  
                  2. กรณี อบรมภายนอกหนวยงาน ตองมีผลการฝกอบรมตามหลักสูตร (Post Test) ไมนอยกวา 
รอยละ 70 หรือไดรับใบประกาศ 
 การพัฒนาที่ไมเปนทางการ (Informal) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรผานการสอนงาน 
(Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment ) การหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) การเปนวิทยากรภายใน (Internal Trainer) การเรียนรูดวยตนเอง (Self- Learning) 
การมอบหมายงาน (On the job training) ฯลฯ  

คาเปาหมาย : รอยละ 100 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน 60 70 80 90 100 

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  x 100 

จำนวนบุคลากรกลุมเปาหมายของหนวยงาน 

แนวทางการประเมินผล  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 บุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผน 
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน รอยละ 60 

ผลการพัฒนาฯ  เพ่ิมข้ึน รอยละ 60 

2 บุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผน 
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 70 

ผลการพัฒนาฯ  เพ่ิมข้ึน รอยละ 70 

3 บุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผน 
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

ผลการพัฒนาฯ  เพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

4 บุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผน 
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 90 

ผลการพัฒนาฯ  เพ่ิมข้ึน รอยละ 90 

5 บุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผน 
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 100 

ผลการพัฒนาฯ  เพ่ิมข้ึน รอยละ 100 

 

เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small success) : 

5 เดือน แนวทางประเมินผล 
1. หนวยงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคน (แผนพัฒนา
บุคลากร) ของหนวยงาน เสนอผูบริหารกรมท่ีกำกับ
ดูแลหนวยงาน ใหความเห็นชอบ และสำเนาใหกลุม
บริหารทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน) 
แบบฟอรมท่ีกำหนด ตาม QR Code ดานลาง 

 

1. ผลการวิเคราะหความตองการในการพัฒนา
รายบุคคล (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด)  
(1 คะแนน) 

2. แผนพัฒนากำลังคน (แผนพัฒนาบุคลากร) 
ของหนวยงาน (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด)   
(1 คะแนน) 

3. สำเนาแผนพัฒนากำลังคน (แผนพัฒนา
บุคลากร) ของหนวยงาน สงใหกลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  (1 คะแนน) 

2. หนวยงานรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผน รอบ 
5 เดือน  
(2 คะแนน) 

 

    ผลการประเมินบุคลากรในหนวยงานไดรับการ
พัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
(ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 
และแนบเอกสารผานระบบตรวจประเมินผลฯ 
ระดับคะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 10 20 30 40 50 
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เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล (Small success) : 

11 เดือน แนวทางประเมินผล 
1. หนวยงานพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีผลการ

พัฒนาศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 100  (5 คะแนน)  
 
 

    ผลการประเมินบุคลากรในหนวยงานไดรับการ
พัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
(ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 
และแนบเอกสารผานระบบตรวจประเมินผลฯ 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 60 70 80 90 100 
 

 
หนวยงานเจาภาพ : กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท 02 193 7061  

1. นายศุภชัย  กันทาใจ           ผูอำนวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. นางสาวกันยา  เพ็ชรโยธิน     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
3. นางสาวบุศรินทร  ศรีชาติ     นักทรัพยากรบุคคล 

 
ผูรับผิดชอบ : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  โทรศัพท 02 193 7000 ตอ 18714  
 1. นายจรัส รชักุล  ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 2. นางพนิดา ภูกาญจนพรอย หัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป   
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