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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

ปฏิทินกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันโรคผิวหนัง 3 

กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 4 

ค ำรับรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 5 

รำยชื่อผู้ก ำกับดูแลและผู้จัดเกบ็ตัวชี้วัดตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 7 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล  

1.1  ทิศทำงงำนวิชำกำร (Research , TA , CPG , MD)  เพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์  12 

1.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 23 

1.3  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลศิทำงกำรแพทย์ 30 

1.4  ระดับควำมส ำเร็จของควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและบรกิำรกบัเขตสุขภำพ 40 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  

2.1  ระดับควำมควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน 42 

2.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรขอสมัครรำงวัลเลศิรฐั 45 

2.3  ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส   
       ในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

48 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ  

3.1  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  54 

3.2  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน 56 

3.3  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน 58 

มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร  

4.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรยุทธศำสตร์ (ของหนว่ยงำน) 60 

4.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR SC)  

    4.2.1  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567) 64 

    4.2.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงองค์กรแหง่ควำมสุข (Happy Workplace) 66 

    4.2.3  บนัทึกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสขุ (HROPS) 68 

4.3  Digital Reform (Digital Transformation) 70 

 
 



 

 

  

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์ หน้ำ 3 

 

ปฏิทินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันโรคผิวหนัง 

 

วันที่ กิจกรรมการด าเนินงาน 

พฤศจิกำยน 2562 - ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ภายใน 6 มีนาคม 2563 ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน  

9 - 20 มีนำคม 2563 งำนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (รอบ 6 เดือน) 
ผ่ำนระบบระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กรมกำรแพทย์ (E-PA) 

ภายใน 7 สิงหาคม 2563 ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 

3 - 16 สิงหำคม 2563 งำนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (รอบ 12 เดือน)  
ผ่ำนระบบระบบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กรมกำรแพทย์ (E-PA) 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
1 ต.ค.62-
31 มี.ค.63 

ผลการ
ด าเนินงาน  
1 เม.ย. 63-  
30 ก.ย. 63 

มิติที่ 1 ดา้นประสิทธิผล (ร้อยละ 60)    

1.1  ทิศทำงงำนวิชำกำร (Research , TA , CPG , MD)  เพื่อกำรน ำไปใชป้ระโยชน์  20 - ระดับ 5 

1.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดักำรนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 10 ระดับ 3 ระดับ 5 

1.3  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำศนูย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 20 - ระดับ 5 

1.4 ระดับควำมส ำเร็จของควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและบริกำรกับเขตสุขภำพ 10 ระดับ 3 ระดับ 5 
มิติที่ 2 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (รอ้ยละ 10)    

2.1 ระดับควำมควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน 3 ระดับ 3 ระดับ 5 

2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรขอสมัครรำงวลัเลิศรัฐ 2 ระดับ 5 ระดับ 5 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนที่ด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  ในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

5 
ระดับ 2 ระดับ 5 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10)    

3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  5 - ระดับ 5 

3.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน 2 - ระดับ 5 

3.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20)    
4.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรยุทธศำสตร์ (ของหน่วยงำน) 6 ระดับ 3 ระดับ 5 
4.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR SC) 

 
  

    4.2.1 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567) 2 ระดับ 3 ระดับ 5 
    4.2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) 2 ระดับ 3 ระดับ 5 

    4.2.3 บันทึกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) 2 - ระดับ 5 

4.3  DMS Reform  (Digital DMS) 8 ระดับ 2 ระดับ 5 

รวม 100   
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ค ารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้า ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน หมาย

เหตุ (ร้อยละ) หมาย 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธผิล (ร้อยละ 60) 
     

1.1  ทิศทำงงำนวิชำกำร (Research , TA , CPG , MD)  เพื่อกำรน ำไปใชป้ระโยชน ์ 20 ระดับ 5 5 5 5 1 2 3 4 5   

1.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดักำรนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 10 ระดับ 5 N/A N/A N/A 1 2 3 4 5 
 1.3  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำศนูย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 20 ระดับ 5 N/A N/A N/A 1 2 3 4 5 
 1.4 ระดับควำมส ำเร็จของควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและบริกำรกับเขตสุขภำพ 10 ระดับ 5 5 5 5 1 2 3 4 5   

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)             

2.1 ระดับควำมควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน 3 ระดับ 5 5 5 5 1 2 3 4 5  ตัวช้ีวัดร่วมฯ 

2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรขอสมัครรำงวัลเลิศรัฐ 2 ระดับ 5 N/A N/A 5 1 2 3 4 5  ตัวช้ีวัดร่วมฯ 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนที่ด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

5 ระดับ 5 N/A 5 5 1 2 3 4 5 
  

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10)           
 

3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจำ่ยภำพรวม 5 ระดับ 5 100 0 1 92 94 96 98 100   

3.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจำ่ยงบลงทุน 2 ระดับ 5 100 100 1 76 82 88 94 100  ตัวช้ีวัดร่วมฯ 

3.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน 3 ระดับ 5 5 5 5 1 2 3 4 5 ตัวช้ีวัดร่วมฯ 
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ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก เป้า ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เกณฑ์การให้คะแนน หมาย

เหตุ 
(ร้อยละ) หมาย 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 

 
มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20)            

4.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรยุทธศำสตร์ (ของหน่วยงำน) 6 ระดับ 5 N/A N/A 5 1 2 3 4 5 ตัวช้ีวัดร่วมฯ 
4.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR 
SC) 

     
 

    
 

    4.2.1 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567) 2 ระดับ 5 N/A N/A N/A 1 2 3 4 5  

    4.2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) 2 ระดับ 5 N/A N/A 5 1 2 3 4 5 ตัวช้ีวัดร่วมฯ 

     4.2.3 บนัทึกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรบคุลำกรสำธำรณสุข (HROPS) 2 ระดับ 5 N/A N/A N/A 1 2 3 4 5  

4.3  DMS Reform  (Digital DMS) 8 ระดับ 5 N/A 5 5 1 2 3 4 5  

รวม 100      
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รายชื่อผู้ก ากับดูแลและผู้จัดเก็บตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมลู 

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 
1.1  ทิศทำงงำนวิชำกำร (Research , TA , CPG , MD)  เพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
- องค์ประกอบท่ี 1: กำรก ำหนดทิศทำงงำนวิชำกำรสู่ควำมส ำเรจ็ 

- - องค์ประกอบท่ี 2: ระบบกำรบรหิำรจัดกำรงำนวิชำกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย ์
- - องค์ประกอบท่ี 3: กำรจัดกำรผลงำนวิชำกำรเพื่อน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน ์
- - องค์ประกอบท่ี 4: ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่เสนอของบประมำณผำ่นส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
-                         ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

- องค์ประกอบท่ี 5: กำรเผยแพรผ่ลงำนวิชำกำรสูส่ำธำรณะ 

20 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพัฒนำงำนวิจัย 

1.น.ส.เบญจมำศ วันนำพ่อ  
2.นำยพิชญศักดิ์ พิชัย  
 

1.2  ระดับควำมส ำเรจ็ในกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 
- - องค์ประกอบท่ี 1: กำรประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) 
- - องค์ประกอบที ่2: พัฒนำกำร (Development) 
- - องค์ประกอบที ่3 : กำรน ำไปปฏบิัติในสถำนกำรณ์ทั่วไป 

10 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพัฒนำงำนวิจัย 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ 

1.น.ส.เบญจมำศ วันนำพ่อ 
2.นำยพิชญศักดิ์ พิชัย 

1.3  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 
- องค์ประกอบที่ 1: กำรบริกำรระดับตติยภูมิและสูงกว่ำ (Super Tertiary Care) 
- องค์ประกอบที่ 2: กำรรับส่งต่อ (Referral) 
- องค์ประกอบที่ 3 : กำรวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Research and Technology Assessment) 
- องค์ประกอบที่ 4: กำรพัฒนำบุคลำกร (Training) 
- องค์ประกอบที่ 5: กำรเป็นศูนย์อ้ำงอิงวิชำกำรแพทย์ (Reference) 
- องค์ประกอบที่ 6 : กำรเป็นองค์กรระดับชำติและน ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบำย (National Body and Policy Advocacy) 
- องค์ประกอบที่ 7: กำรมีเครือข่ำยวิชำกำร (Networking) 

20 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

1.นำงศุภมำส สุวรรณเมฆ  
2.นำยศุภลักษณ์ มิรตันไพร 
3.น.ส.ฐิติมำ สัมมำสิทธ์ิ 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมลู 

1.4 ระดับควำมส ำเร็จของควำมรว่มมือด้ำนวิชำกำรและบริกำรกับเขตสุขภำพ 10 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

1.นำงศุภมำส สุวรรณเมฆ 
2.นำยศุภลักษณ์ มิรตันไพร 

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)    
2.1 ระดับควำมควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคูม่ือกำรให้บริกำรประชำชน 3 

 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 

1.น.ส.สมใจ ฉันทวรลักษณ ์
2.นำงสำวสุทธิรัตน์ เรียงชัยนำม 
3.นำงสมใจ พวงธนะสำร 

2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรขอสมัครรำงวัลเลศิรฐั 2 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 

1.นำงศุภมำส สุวรรณเมฆ 
2.นำยศุภลักษณ์ มิรตันไพร 
 
 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

5 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
 
 
 
 

1. น.ส.นฤมล สุรเมธีกุล            
2. น.ส.มณีรัตน์ สุรำฤทธิ์ 
3. คกก.คุณธรรม จริยธรรมควำมโปรง
ใส และกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 
4.กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี 
5.กลุ่มงำนพัสดุและบ ำรุงรักษำ 
6.กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล ยุทธศำสตร์
และแผนงำน 
7.งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
8.งำนเวชนิทัศน์ 
9.หน่วยประสำนงำนโครงกำรก่อสร้ำงฯ 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมลู 

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10)      
3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 5 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

1. น.ส.นำฎอนงค์ จันทร์น้อย         
2. นำงละเอียด บัวรำช 
3. นำงคมคำย สมบรูณด์ ี
4. นำงศุภมำส สุวรรณเมฆ 
5. น.ส.เบญมำศ วันนำพ่อ 
 

3.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุ 2 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
 

1. น.ส.นำฎอนงค์ จันทร์น้อย 
2. นำงละเอียด บัวรำช 
3. นำงจริยำ หงษ์ทอง 

3.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำนของหน่วยงำน 
 
 

3 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
 

1 คทง.ลดใช้พลังงำน 
3. หัวหน้ำกลุ่ม/งำน  

มิติท่ี 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20)    
4.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบรหิำรยุทธศำสตร์ (ของหน่วยงำน) 6 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

1. น.ส.นฤมล สุรเมธีกุล            
2. น.ส.ฐิติมำ สัมมำสิทธ์ิ 
3. เจ้ำหน้ำที่งำนยุทธศำสตร์ฯ 
4. หัวหน้ำกลุ่ม/งำน 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมลู 

4.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  (HR SC)    
    
     4.2.1 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567) 

 
2 

 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
 
 

 
1. น.ส.นฤมล สุรเมธีกุล            
2. น.ส.มณรีัตน์  สรุำฤทธิ ์
3. หัวหน้ำกลุ่ม/งำน 

    4.2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) 
 

2 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
 
 

1. น.ส.นฤมล สุรเมธีกุล            
2. น.ส.มณรีัตน์  สรุำฤทธิ ์
3. หัวหน้ำกลุ่ม/งำน  

    4.2.3 บันทึกฐำนข้อมลูระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) 2 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
 

1. น.ส.นฤมล สุรเมธีกุล            
2. น.ส.มณรีัตน์  สรุำฤทธิ ์
3. นำยธนิสร  เส็งสุข 
 



 

 

  

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์ หน้ำ 11 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมลู 

4.3  DMS Reform  (Digital DMS) 
 

8 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย ์
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ            

1. นำยมำโนช ทองมำก 
2. นำยกษิดิศ  ขวัญละมูล 
3. น.ส.สุนิษำ เนียมเทศ 
4. น.ส.นฤมล สุรเมธีกุล            
5. น.ส.นำฏอนงค์ จันทร์น้อย 
6. นำงละเอียด บัวรำช 
7. น.ส.ฐิติมำ สัมมำสิทธ์ิ 
8. น.ส.ประภำวรินทร์ อำจเดช 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์ หน้ำ 12 

 

 

  

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  ทิศทางงานวิชาการ (Research / TA / CPG / MD) เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 20 
พันธกิจที่ส าคัญของกรมการแพทย์ คือ ศึกษำ วิจัย ประเมิน พัฒนำ เผยแพร่องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี

เ พ่ื อ พั ฒ น ำ ก ำ ร แ พทย์ ที่ ส ม คุ ณ ค่ ำ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ดั ง นั้ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ง ำ น วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภ ำ พ  จึ ง เ ป็ น 
แรงขับเคลื่อนที่ส ำคัญ กำรวิจัยที่มี เป้ำหมำยและแนวทำงชัดเจนสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร  
สู่กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรแพทย์จึงจะสำมำรถน ำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ประกอบกับรัฐบำลได้มี
กำรก ำหนดนโยบำย Thailand 4.0 และกรมกำรแพทย์ได้จัดท ำและปรับแผนยุทธศำสตร์วิชำกำร 
กรมกำรแพทย์ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มียุทธศำสตร์พัฒนำควำมเป็นเลิศของหน่วยงำนสู่ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
ทำงวิชำกำร (Centers of Excellence / National Institutes) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข็มแข็งและเพ่ิมศักยภำพ
ด้ำนบริกำรและวิชำกำรให้ ได้นั้ น  มีปัจจัยแห่ งควำมส ำ เร็จของกำรพัฒนำฯที่ ส ำคัญ คือ หน่วยงำน 
ในสังกัดกรมกำรแพทย์ต้องมีทิศทำงของงำนวิชำกำรแบบมุ่งเป้ำเพ่ือแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขด้ำนกำรแพทย์  
ที่ส ำคัญตำมบริบทของกรมกำรแพทย์ซึ่งควรมีกำรจัดโครงสร้ำง กำรจัดท ำแผนงำนวิชำกำรที่ชัดเจนวิเครำะห์แล ะ
สังเครำะห์งำนวิชำกำรที่ส ำคัญ สำมำรถน ำไปจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเ พ่ือแก้ไขปัญหำสำธำรณสุข  
ด้ำนกำรแพทย์ที่ส ำคัญของประเทศได้ และที่ส ำคัญคือ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนงำนวิชำกำร โดยใช้ระบบ
บริหำรจัดกำรที่ เหมำะสมจึงจะสำมำรถท ำให้หน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย์ มีกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 
ที่มีคุณภำพสำมำรถเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  

เกณฑ์การให้คะแนน ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (milestone) แบ่งระดับกำรให้คะแนนเป็น  
5 ระดับ พิจำรณำจำก 5 องค์ประกอบดังนี้ 
 

1. การก าหนดทิศทางงานวิชาการสู่ความส าเร็จ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 
2. ระบบการบริหารจัดการงานวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 
3. การจัดการผลงานวิชาการเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 
4. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณผ่านส านักงานคณะกรรมการ 
    ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

(น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 

5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ (น้ าหนัก : ร้อยละ 15) 
 

 

 

 

 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 
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ตารางผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทียบกับระดับความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จ ผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบ (คะแนน) 

1 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1.00 
2 1.01 – 2.00 
3 2.01 – 3.00 

4 3.01 – 4.00 

5 4.01 – 5.00 

องค์ประกอบท่ี  1  การก าหนดทิศทางงานวิชาการสู่ความส าเร็จ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 1   

1 คณะกรรมกำรบริหำร/คณะกรรมกำรวิจัยของหน่วยงำนก ำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำงำนวิชำกำร
ของหน่วยงำน 

2 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนวิชำกำรของหน่วยงำนในปีงบประมำณพ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรวิจัย ประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และพัฒนำรูปแบบกำรบริกำร เพื่อให้ได้ผลงำนที่
สำมำรถน ำจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขด้ำนกำรแพทย์ตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนหรือศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงที่หน่วยงำนรับผิดชอบ 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ (ในควำมส ำเร็จระดับที่ 2) โดยมีเป้ำหมำยเป็นผลผลิตงำนวชิำกำร  

4 วิเครำะห์ผลงำนวิชำกำรที่เป็นไปตำมแผนงำนและทิศทำงงำนวจิัย (Research Mapping) ของหน่วยงำน 

5 วิเครำะห์ผลกระทบผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำน 3 ปีที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำงำนวชิำกำรให้
สอดคล้องกับแผนงำนวิชำกำรและทิศทำงงำนวิจัยของหน่วยงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ค าอธิบาย: 

งานวิชาการ หมำยถึง งำนวิจัยทำงกำรแพทย์ (Medical Research) งำนประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
(Medical Technology Assessment) งำนพัฒนำแนวทำงเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline Development) และ
งำนพัฒนำรูปแบบงำนบริกำร (Model Development) 

ทิศทางงานวิชาการ (Academic Direction) หมำยถึง ลักษณะหรือแนวทำงกำรท ำงำนวิชำกำรที่มุ่งไปสู่
สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต หำกด ำเนินกำรไปตำมแนวทำงนี้ ควำมคำดหวังไม่เพียงแต่เป็นรูปธรรมที่เป็น
ตัวเลขที่ก ำหนดไว้ แต่ยังก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึนด้ำนสุขภำพโดยล ำดับ 

แผนงานวิชาการ   หมำยถึง แผนงำนวิชำกำรที่ถูกก ำหนดขึ้นจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำสุขภำพที่
หน่วยงำนรับผิดชอบ น ำมำวำงแผนเพ่ือด ำเนินกำรวิชำกำรในช่วงระยะเวลำ 1 – 3 ปีหรือมำกกว่ำ และมีกำรติดตำมกำร
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ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมทิศทำงงำนวิชำกำรของหน่วยงำน แล้วน ำมำก ำหนดศึกษำ วิจัย ประเมิน พัฒนำงำนวิชำกำร 
เช่น โครงกำรวิจัยเดี่ยว หรือชุดโครงกำรวิจัยที่มีควำมสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกันมีลักษณะบูรณำกำร เป็น
กำรวิจัยที่เป็นสหสำขำวิชำกำร  รวมทั้งโครงกำรประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และโครงกำรพัฒนำรูปแบบงำน
บริกำร (Model Development) โดยงำนวิชำกำรทั้งหมดเหล่ำนี้มีเป้ำหมำยที่จะน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์อย่ำง
ชัดเจนตำมแผนงำนวิชำกำรที่ถูกก ำหนดขึ้น 

ความหมายที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัด (องค์ประกอบท่ี 1) 

1. ทิศทำงงำนวิชำกำรเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยทำงกำรแพทย์ (Medical Research) งำน
ประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Medical Technology Assessment) และงำนพัฒนำรูปแบบงำนบริกำร 
(Model Development) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร และสร้ำงองค์ควำมรู้ที่มีคุณภำพ 
สอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขด้ำนกำรแพทย์ที่ส ำคัญของประเทศ 

2. หน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย์สำมำรถผลิตงำนวิชำกำรเพ่ือแก้ปัญหำสำธำรณสุขด้ำนกำรแพทย์ที่มีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีวิกฤตของประเทศได้ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

3. สนับสนุนกำรรวมกลุ่มนักวิชำกำรและทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนวิชำกำร เช่น หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยเชี่ยวชำญ
เฉพำะ เพ่ือสร้ำงทีมวิจัยและควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัยเฉพำะเรื่องหรือเฉพำะด้ำน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงสำขำต่ำง ๆ สำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยทำงกำรแพทย์ 
(Medical Research) งำนประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Medical Technology Assessment) และงำน
พัฒนำรูปแบบงำนบริกำร (Model Development) ที่สำมำรถน ำไปประโยชน์เชิงนโยบำยในระดับประเทศได้
อย่ำงเหมำะสม 

5. สนับสนุนงำนวิชำกำรที่เป็นกำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จำกผลผลิตงำนวิจัย 
เพ่ือขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ หรือเชิงสำธำรณะ หรือเชิงนโยบำยและได้รับกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

สอดคล้องกับ  

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจตำมยุทธศำสตร์พของกรมกำรแพทย์  
2. เป้ำประสงค์ที่ 1 ของกรมกำรแพทย์ : กำรแพทย์ของประเทศมีคุณภำพและมำตรฐำนในระดับสำกล 

(Medical Service Excellence) 
3. ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยบริกำรและวิชำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ 
4. แผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตงำนวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์แบบมุ่งเป้ำหรือบูรณำกำรที่ 
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยและ/หรือพัฒนำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้ 
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องค์ประกอบที่  2  ระบบการบริหารจัดการงานวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 2 

1 มีระบบกำรจัดกำรคุณภำพงำนวิชำกำร 

2 กลุ่มงำน/ฝ่ำยที่ดูแลงำนวิชำกำร ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน งำนวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัด 
(ให้สำมำรถด ำเนินโครงกำรตำมแผนจนเสร็จ) 

3 จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินภำระงำน โดยแบ่งสัดส่วนงำนบริกำร (service) งำนวิจัย(research) และ
งำนวิชำกำรอ่ืนๆ (academic) ในระดับบุคลำกรให้ชัดเจน  

4 มีระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตำมเป้ำหมำย รวมถึงกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

5 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กลุ่มงำน/ฝ่ำย ที่ดูแลงำนวิชำกำร เพ่ือรำยงำนกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิชำกำรของหน่วยงำนเป็นรอบๆ และประจ ำปี 

ค าอธิบาย: 
งานวิชาการ หมำยถึง งำนวิจัยทำงกำรแพทย์ (Medical Research) งำนประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์

(Medical Technology Assessment) งำนพัฒนำแนวทำงเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline Development) และ
งำนพัฒนำรูปแบบงำนบริกำร (Model Development) 

ระบบบริหารจัดการงานวิชาการ หมำยถึง ระบบส่งเสริม สนับสนุน และติดตำมงำนวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์แบบครบวงจร เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรงำนวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ โดยมีโครงสร้ำงหรือระบบรองรับกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ชัดเจน  

ระบบสนับสนุนงานวิชาการ  หมำยถึง กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนวิจัย กำรจัดหำแหล่งทุ น 
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำหน่วยปฏิบัติกำรวิจัย หรือ ศูนย์วิจัยทำงคลินิก กำรให้ค ำปรึกษำให้ข้อเสนอแนะ 
กำรสนับสนุนและผลักดันกำรน ำผลงำนด้ำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยสู่สำธำรณะ กำรสนับสนุนงำนวิจัยสู่อุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์ รวมทั้งระบบสร้ำงแรงจูงใจ 

ระบบติดตามงานวิชาการ หมำยถึง กำรก ำกับ แนะน ำ ช่วยเหลือ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินกำรวิชำกำรโดยกลุ่มงำนวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ หรือศูนย์วิจัยของหน่วยงำน หรือโดย
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคนของหน่วยงำน หรือกลุ่มงำน/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำนอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

ระบบการจัดการคุณภาพงานวิชาการ  หมำยถึง หน่วยงำนมีคณะกรรมกำรจริยธรรมในคน หรือ
คณะกรรมกำรวิจัย และคณะกรรมกำรบริหำรที่ท ำหน้ำที่พิจำรณำข้อเสนองำนวิชำกำรของหน่วยงำน และหำก
หน่วยงำนใดไม่มีคณะกรรมกำรจริยธรรมในคน ของหน่วยงำน แต่มีระบบหรือมำตรกำรในกำรจัดกำรคุณภำพงำน
วิชำกำรก่อนกำรด ำเนินกำร 
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ความหมายที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัด (องค์ประกอบท่ี 2) 
1. สำมำรถวิเครำะห์และติดตำมงำนวิชำกำรด้ำนคุณภำพ เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต

และงบประมำณเป็นระยะตำมระบบที่ก ำหนด 
2. ผลงำนวิชำกำรผ่ำนคณะกรรมกำรวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ เพื่อเสนอ

ของบประมำณผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ซึ่งมีนัยว่ำหน่วยงำนมีกำร
ผลิตงำนวิชำกำรท่ีมีคุณภำพและสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขด้ำนกำรแพทย์   

3. สนับสนุนกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับ  
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมกำรแพทย์  
2. เป้ำประสงค์ท่ี 1: กำรแพทย์ของประเทศที่เป็นเลิศและสมคุณค่ำ (Value Based Medical Service) 
3. ยุทธศำสตร์ที่ 1สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยบริกำรและวิชำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ 
4. แผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์  
   กรมกำรแพทย ์
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องค์ประกอบที่  3  การจัดการผลงานวิชาการเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 3  

1 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำนน ำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
2 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำนน ำเสนอ ผู้บริหำรให้เห็นแนวทำงในกำรน ำไปพัฒนำและ

ประยุกต์ใช้ในเชิงวิชำกำร เชิงนโยบำย หรือเชิงสำธำรณะ หรือเชิงพำณิชย์ 
3 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำน น ำเสนอผู้บริหำรให้เห็นแนวทำงในกำรน ำไปพัฒนำและ

ประยุกต์ใช้ในเชิงวิชำกำร เชิงนโยบำย หรือเชิงสำธำรณะ หรือเชิงพำณิชย์   
4 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำน สำมำรถน ำไปพัฒนำและประยุกต์ ใช้ ในเชิงวิชำกำร  

เชิงนโยบำย หรือเชิงสำธำรณะ หรือเชิงพำณิชย์  (อย่ำงน้อย 2 โครงกำร) โดยต้องเป็นโครงกำร
ประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 1 โครงกำร 

5 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำน สำมำรถน ำไปพัฒนำและประยุกต์ ใช้ ในเชิงวิชำกำร  
เชิงนโยบำย หรือเชิงสำธำรณะ หรือเชิงพำณิชย์  (อย่ำงน้อย 1 โครงกำร) 

 
หมายเหตุ : ผลงำนวิชำกำรอำจเป็นผลงำนใหม่ หรือผลงำนต่อเนื่องที่ยังด ำเนินกำรอยู่ สำมำรถน ำมำอ้ำงอิงได้  
ค าอธิบาย:    ผลงานวิชาการหมำยถึง ผลงำนที่ได้จำกกำรวิจยั ประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์  งำนพัฒนำแนวทำงเวช
ปฏิบัติและกำรพัฒนำรูปแบบกำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงวชิำกำร เป็นกำรน ำผลงำนกำรวิจัย น ำไปใช้ประโยชนเ์พ่ือกำรเรียน
กำรสอน หรือสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  

การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หมำยถึง ผลผลิตงำนวิชำกำรที่ส่งผลกระทบต่อสำธำรณะน ำไปสู่ 
กำรพัฒนำเป็นนโยบำยในหลำยระดับ ส่งผลให้ประชำชนไทยเฉพำะกลุ่มหรือภำพรวมมีสุขภำพที่ดีข้ึน 

การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรที่สำมำรถน ำไปพัฒนำระบบกำรวินิจฉัยกำรดูแล
รักษำโรคเฉพำะทำง หรือกำรฟ้ืนฟูสภำพเฉพำะโรคที่เหมำะสมในประเทศไทยโดยมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ 
ก่อให้เกิดคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนกับประชำชน 

การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรที่สำมำรถน ำไปพัฒนำและเพ่ิมมูลค่ำ 
ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น อำหำรพิเศษเฉพำะโรคสำรออกฤทธิ์สกัดจำกสมุนไพรที่มีสรรพคุณทำงยำผ่ำนงำนวิจัยทำงคลินิก เวช
ส ำอำง หรือเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์กำรแพทย์ หรือชุดตรวจสอบกำรวินิจฉัยโรคเป็นต้นรวมถึงนวัตกรรมงำนวิจัยที่น ำไปสู่
กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
ความหมายที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัด (องค์ประกอบที่ 3) 

ประเด็นคุณค่ำของผลงำนวิชำกำรที่สำมำรถน ำไปพัฒนำน ำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนและ/หรือหน่วยงำนอ่ืน
และ/หรือประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบำย หรือเชิงสำธำรณะ หรือเชิงพำณิชย์ 
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สอดคล้องกับ   
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมกำรแพทย์  
2. เป้ำประสงค์ท่ี 1: กำรแพทย์ของประเทศที่เป็นเลิศและสมคุณค่ำ (Value Based Medical Service) 
3. ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยบริกำรและวิชำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ 
4. แผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตงำนวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์แบบมุ่งเป้ำหรือบูรณำกำรที่สำมำรถ 
                     น ำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยและ/หรือพัฒนำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรสำธำรณสุขด้ำนกำรแพทย์ที่จ ำเป็นและเหมำะสม 

องค์ประกอบท่ี  4 ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 4 

1 มีโครงกำรงำนวิจัยของบประมำณส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) อย่ำงน้อย 1 โครงกำร (ปี 2562 นับโครงกำรต่อเนื่องได้) 

2 มีโครงกำรงำนวิจัยของบประมำณส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) อย่ำงน้อย 1 โครงกำร  (ปี 2563 นับโครงกำรต่อเนื่องได้) 

3 มีมีโครงกำรงำนวิจัยของบประมำณส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) อย่ำงน้อย 1 โครงกำร (ปี 2564 นับโครงกำรต่อเนื่องได้) 

4 โครงกำรงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ(วช.)ปี 2563 และ/หรือได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำกกรมกำรแพทย์หรือจำกแหล่งทุนอ่ืน 

5 โครงกำรงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ(วช.) ปี 2563 และได้รับงบประมำณ
สนับสนุน สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำนและมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมก ำหนด 

องค์ประกอบท่ี 5 การเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ (น้ าหนัก : ร้อยละ 15) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 5 

1 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำนเผยแพร่บน เว็บไซต์ ของหน่วยงำน 

2 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำน เผยแพร่บน เว็บไซต์ ของหน่วยงำน และหน่วยงำนอ่ืน  
(ทั้งในหรือนอกกรมกำรแพทย์) 

3 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำน น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ 
อย่ำงน้อย 1 โครงกำร (ปีปัจจุบัน) 

4 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำน ตีพิมพ์วารสารทางการแพทย์ในประเทศ 
อย่ำงน้อย 1 โครงกำร (ปีปัจจุบัน) 
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5 ผลงำนวิชำกำรของหน่วยงำนน าเสนอที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ และ/หรือ ตีพิมพ ์
ในวารสารทางการแพทย์ต่างประเทศ หรือ วารสารทางการแพทย์ไทยที่เป็นที่ยอมรับ (TCI 
Gr 1) อย่ำงน้อย 1 โครงกำร (3 ปีที่ผ่ำนมำ) 

ค าอธิบาย: 
วารสารทางการแพทย์ไทยที่เป็นที่ยอมรับหมำยถึง วำรสำรที่มีผลกระทบ (Impact factor)หรือวำรสำรที่

ได้รับรองคุณภำพจำกศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai-Journal Citation Index Center, TCI) 
สอดคล้องกับ  

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมกำรแพทย์  
2. เป้ำประสงค์ท่ี 1: กำรแพทย์ของประเทศที่เป็นเลิศและสมคุณค่ำ (Value Based Medical Service) 
3. ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยบริกำรและวิชำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ 
4. แผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรทำงกำรแพทย์สู่กลุ่มผู้ใช้ในระดับต่ำง ๆ  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

การค านวณ  
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดทิศทำงงำนวิชำกำรสู่ควำมส ำเร็จ (น้ ำหนัก : ร้อยละ 25) 

หน่วยงำน ก มีคณะกรรมกำรบริหำร/คณะกรรมกำรวิจัยของหน่วยงำน มีแผนยุทธศำสตร์/แผนงำน
วิชำกำรของหน่วยงำน ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยมีเป้ำหมำยเป็นผลผลิตงำนวิชำกำร  

ดังนั้นองค์ประกอบที่ 1 ได้ระดับคะแนน เท่ำกับ 3  
เทียบระดับควำมส ำเร็จ = 3*0.25 = 0.75คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย์ (น้ ำหนัก : ร้อยละ 25) 
หน่วยงำน ก มีระบบกำรจัดกำรคุณภำพงำนวิชำกำร มีกลุ่มงำน/ฝ่ำยที่ดูแลงำนวิชำกำร จัดท ำเกณฑ์กำร

ประเมินภำระงำน และมีระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม  
ดังนั้นองค์ประกอบที่ 2 ได้ระดับคะแนน เท่ำกับ 4  
เทียบระดับควำมส ำเร็จ = 4*0.25 = 1.00คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรจัดกำรผลงำนวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (น้ ำหนัก : ร้อยละ 25) 
 หน่วยงำน ก มีผลงำนวิชำกำรที่น ำไปใช้ประโยชน์ และน ำเสนอผู้บริหำร และผลงำนวิชำกำรน ำไปพัฒนำ
และประยุกต์ใช้ในเชิงวิชำกำร เชิงนโยบำย หรือเชิงสำธำรณะ หรือเชิงพำณิชย์ อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 

ดังนั้นองค์ประกอบที่ 3 ได้ระดับคะแนน เท่ำกับ 3  
เทียบระดับควำมส ำเร็จ = 3*0.25 = 0.75 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่เสนอของบประมำณผ่ำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)(น้ ำหนัก : ร้อยละ 10) 
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หน่วยงำน ก มีโครงกำรวิจัยของบประมำณ วช./สกสว. ของปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 อย่ำงน้อยปีละ 
1 โครงกำร และโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก วช./สกสว. ได้รับงบประมำณสนับสนุน 
 ดังนั้นองค์ประกอบที่ 4 ได้ระดับคะแนน เท่ำกับ 4 

เทียบระดับควำมส ำเร็จ = 4*0.10 = 0.40 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรสู่สำธำรณะ(น้ ำหนัก : ร้อยละ 15) 

หน่วยงำน ก มีผลงำนวิชำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนและหน่วยงำนอ่ืน มีผลงำนน ำเสนอในที่
ประชุมวิชำกำรระดับประเทศ อย่ำงน้อย 1 โครงกำร และได้ตีพิมพ์วำรสำรทำงกำรแพทย์ในประเทศ อย่ำงน้อย 1  
โครงกำร  
 ดังนั้นองค์ประกอบที่ 5 ได้ระดับคะแนน เท่ำกับ 4 

เทียบระดับควำมส ำเร็จ = 4*0.15 = 0.60 คะแนน 
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สรุปผลรวมของคะแนนของหน่วยงาน ก. 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  ทิศทางงานวิชาการ (Research /TA / CPG / MD) เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

(น้ าหนัก : ร้อยละ 20) ค ำนวณจำก 
 คะแนนองค์ประกอบที่ 1 + คะแนนองค์ประกอบที่ 2 + คะแนนองค์ประกอบที่ 3 + คะแนนองค์ประกอบ
ที่ 4 + คะแนนองค์ประกอบที่ 5เป็นผลลัพธ์เท่ำใด แล้วน ำไปเทียบกับตำรำงผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบ
เทียบกับระดับควำมส ำเร็จ 

กรณีตัวอย่ำง 
ผลรวมคะแนนทั้ง 5 องค์ประกอบ =     0.75 + 1.00 + 0.75 + 0.40 + 0.60 
    =     3.50คะแนน 
น ำผลรวมของคะแนนที่ได้เทียบตำรำงผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทียบกับระดับควำมส ำเร็จ (ดัง

ตำรำง) เป็นระดับควำมส ำเร็จ 
สรุปตัวชี้วัดที่ 1.1 ทิศทำงงำนวิชำกำร (Research /TA / CPG / MD) เพ่ือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของ

หน่วยงำน ก ผลรวมของคะแนนทั้ง 5 องค์ประกอบได้เท่ำกับ 3.50 คะแนน เทียบควำมส ำเร็จได้ระดับที่ 4 
 

ตารางผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทียบกับระดับความส าเร็จ 
 

ระดับความส าเร็จ ผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบ (คะแนน) 

1 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1.00 

2 1.01 – 2.00 

3 2.01 – 3.00 

4 3.01 – 4.00 

5 4.01 – 5.00 

  
หมายเหตุ :  

 กำรปัดทศนิยมตำมหลักเกณฑ์ทำงคณิตศำสตร์ 

 อำจมีกำรปรับน้ ำหนักของแต่ละองค์ประกอบในปีต่อไปเพ่ือควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ และ
ผลกระทบงำนวิจัยของหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย ์
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  

 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 6 และ 12 เดือน งำนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
2. รำยงำนผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประเมินเทคโนโลยี พัฒนำรูปแบบ หรือกำรจัดท ำแนวทำงเวชปฏิบัติ

เฉพำะ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
2. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพัฒนำงำนวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

1. น.ส.เบญจมำศ วันนำพ่อ  โทร. 095-207-2870 
2. นำยพิชญศักดิ์ พิชัย  โทร. 095-207-2870 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ทิศทำงงำนวิชำกำร (Research /TA / CPG / MD) เพื่อกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 5 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์ 
น้ าหนัก : ร้อยละ10 
ค าอธิบาย :  

นวัตกรรมทางการแพทย์ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริกำร กรรมวิธีที่เกี่ยวกับกำรยกระดับกำร
รักษำ กำรวินิจฉัย กำรเรียนรู้ กำรป้องกันที่มีคุณภำพและปลอดภัยทำงกำรแพทย์ ทั้งที่เป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนำให้ดี
ขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญและน ำไปใช้ประโยชน์ในวงกำรแพทย์ ทั้งในเชิงพำณิชย์และสำธำรณะ 
  การจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์  หมำยถึง กำรคิดค้นและเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรด ำเนินกำร 
กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร ตลอดจนกลยุทธ์และเครื่องมืออย่ำงเป็นระบบที่สำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
แนวทางการประเมิน : แบ่งระดับการให้คะแนนโดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ คือ 
 

องค์ประกอบ 1 :  การประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) (น้ าหนัก : ร้อยละ 30) 
องค์ประกอบ 2 :  พัฒนาการ (Development) (น้ าหนัก : ร้อยละ 50) 
องค์ประกอบ 3 :  การน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป (น้ าหนัก : ร้อยละ 20) 

เกณฑ์การให้คะแนน : ผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทียบกับระดับความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จ 
ผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบ (คะแนน) 

6 เดือน 12 เดือน 

1 1 1 
2 1.01 - 1.50 1.01 – 1.50 
3 1.51 – 2.00 1.51 – 2.00 
4 2.01 – 2.50 2.01 – 2.50 
5 2.51 – 3.00 ขึ้นไป 2.51 – 3.00 ขึ้นไป 

 

ค านิยามเพิ่มเติม :  
อนุสิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ำยกันกับกำร

ประดิษฐ์ แต่เป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีระดับกำรพัฒนำเทคโนโลยีไม่สูงมำก หรือเป็นกำรประดิษฐ์คิดค้นเพียง
เล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมำกขึ้น  

สิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์(Invention) หรือกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือ
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะผลิตสินค้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง 
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ลิขสิทธิ์ หมำยถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท ำกำรใด ๆ เกี่ยวกับงำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้ริเริ่มโดยกำรใช้
สติปัญญำควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมวิริยะอุตสำหะของตนเองในกำรสร้ำงสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงำนของผู้อ่ืน 
โดยงำนที่สร้ำงสรรค์ต้องเป็นงำนตำมที่ประเภทกฎหมำยลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองโดยผู้สร้ำงสรรค์จะได้รับควำมคุ้มครอง
ทันทีท่ีสร้ำงสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน 

การประดิษฐ์ (Invention) หมำยถึง ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้ำงหรือ
กลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในกำรผลิต กำรรักษำ หรือปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท ำให้
เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิม เช่น อุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ยำรักษำโรค วิธีกำรในกำรเก็บรักษำ
ชิ้นเนื้อส่งตรวจ เป็นต้น 
องค์ประกอบท่ี 1 การประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) : น้ าหนักร้อยละ 30 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 1 

1 มีกำรสร้ำงบรรยำกำศเพ่ือมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 

2 
มีกระบวนกำรคิดค้นและประดิษฐ์ผลงำน เกิดผลงำนนวัตกรรมหรือมีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงจำกของเดิมที่มีอยู่ 

3 มีกำรจัดท ำต้นแบบนวัตกรรมทำงกำรแพทย์  

4 มีกำรน ำนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ไปทดลองใช้และปรับปรุงนวัตกรรม 

5 
มีผลงำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์อยู่ในกระบวนกำรจดอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร และหรือ
ลิขสิทธิ์ 

หมายเหตุ : ต้องด ำเนินกำรครบทุกกระบวนกำรตำมล ำดับ 

ควำมหมำยที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัดตำมองค์ประกอบที่ 1 คือ 

1. กำรสร้ำงบรรยำกำศเพ่ือมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้น ส่งเสริมให้
บุคลำกรมีโอกำสเสนอควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำทิ กำรมีโครงสร้ำง คณะกรรมกำรนวัตกรรมของ
หน่วยงำนให้กำรสนับสนุน กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ อำจเป็นในแบบกำรมีคลินิกนวัตกรรม
รับฟังปัญหำ จัดหำเวทีน ำเสนอนวัตกรรม จัดกลุ่มเพ่ิมเติมควำมรู้ หำแนวทำงกำรช่วยเหลือ กำรสร้ำง
แรงจูงใจ กำรมอบรำงวัล ยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเป็น
ก ำลังใจในกำรพัฒนำต่อไป  

2. กระบวนกำรคิดค้นและประดิษฐ์ผลงำนตั้งแต่กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงกำรแพทย์  
ที่เกิดขึ้นจำกหลำยรูปแบบ ทั้งจำกกำร DIY กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน(CQI) กำรวิจัย 
กำรประเมินเทคโนโลยี กำรต่อยอดจำกควำมรู้ หรือกำรพัฒนำจำกสิ่งเดิมที่มีอยู่ 

3. กำรน ำนวัตกรรมมำทดลองใช้และปรับปรุงชิ้นงำน เป็นกำรน ำนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ที่ผ่ำน
กระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำจนได้เป็นชิ้นงำนนวัตกรรม และผ่ำนคณะกรรมกำรนวัตกรรมของ
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หน่วยงำนก่อนทดลองใช้ในแผนก หน่วยงำนต้นสังกัด และน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้ดี
ขึ้น เพ่ือสู่กำรเป็นต้นแบบนวัตกรรมที่ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น 

4. กระบวนกำรขั้นตอนเพื่อกำรขอจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และหรือลิขสิทธิ์ หมำยถึง กำรเขียนหนังสือ
ค ำร้องขอจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และหรือลิขสิทธิ์ โดยผ่ำนส ำนักกฎหมำยกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์
ให้ไปด ำเนินกำรแทน และหรือได้รับเลขค ำขอจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และหรือลิขสิทธิ์จำกกรม
ทรัพย์ทำงปัญญำ(โดยผ่ำน 3 กระบวนกำรข้ำงต้นก่อน) 

องค์ประกอบท่ี 2 พัฒนาการ (Development) : น้ าหนักร้อยละ 50 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 2 

1 มีผลงำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ที่อยู่ในกระบวนกำรพัฒนำต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ 

2 
มีผลงำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์อยู่ในระหว่ำงกำรขอพิจำรณำ หรือผ่ำนคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรใช้ในคน (EC) 

3 มีผลงำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์อยู่ในกระบวนกำรวิจัยและหรือประเมินเทคโนโลยี 

4 มีกำรวิจัยเชิงทดลองทำงคลินิก (Clinical Trials) 

5 
-มีผลงำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ที่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัยและหรือประเมินเทคโนโลยีเข้ำ
ร่วมน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรด้ำนนวัตกรรมอย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
-มีนวัตกรที่เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรด้ำนนวัตกรรมอย่ำงน้อย 1 คน 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนที่ 3 และ 4 ส ำหรับกรณีนวัตกรรมที่ใช้ในคน/ผู้ป่วย 

ควำมหมำยที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัดตำมองค์ประกอบที่ 2 คือ 
1. กระบวนกำรพัฒนำต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ หมำยถึง นวัตกรรมชิ้นเดียวกับที่มีกำรถูกคิดค้นในปีที่ผ่ำน

มำตลอดจนมีกระบวนกำรพัฒนำต่อยอดให้มีควำมก้ำวหน้ำมำกข้ึนกว่ำเดิม 
2. กำรขอพิจำรณำ หรือผ่ำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรใช้ในคน (EC) หมำยถึง มีกำรยื่นหนังสือค ำร้อง

กำรขอพิจำรณำแก่คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรใช้ในคน (EC) และอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ 
ปรับแก้ไข ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรใช้ในคน(EC)พิจำรณำ หรือกำรได้รับ
กำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรใช้ในคน (EC) อย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว 

3. กระบวนกำรวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรในกำรค้นหำควำมรู้ ควำมจริงที่เชื่อถือได้ โดยใช้วิธีกำรที่มี
ระบบระเบียบ น่ำเชื่อถือ วิธีกำรวิจัยโดยกำรก ำหนดปัญหำ วัตถุประสงค์ในกำรวิจัยให้ชัดเจน กำรตั้ง
ค ำถำมหรือข้อสงสัยในสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ ตั้งสมมติฐำนหรือค ำตอบที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ
แล้วท ำกำรทดสอบสมมติฐำน โดยกำรรวบรวมข้อมูลมำวิเครำะห์ และสรุปผลที่ได้   

4. กำรประเมินเทคโนโลยี หมำยถึง กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบโดยพิจำรณำองค์ประกอบด้ำนต่ำง ๆเช่น  
ควำมปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ เศรษฐศำสตร์ จริยธรรม ฯลฯ ตลอดจนผลกระทบที่เกิด
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จำกกำรใช้เทคโนโลยีทั้งในทำงตรงและทำงอ้อมเพ่ือตอบปัญหำเชิงนโยบำยช่วยผู้ตัดสินใจในกำร
เลือกใช้ กำรจัดหำ กำรจัดสรรทรัพยำกร หรือกำรเบิกจ่ำย โดยกระบวนกำรประเมินเทคโนโลยีทำง
กำรแพทย์เป็นกำรอิงควำมรู้และข้อมูลเป็นพ้ืนฐำน (evidence-based information) และกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียผลกำรประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์

5. กำรวิจัยเชิงทดลองทำงคลินิก (Clinical Trials) เป็นหนึ่งในกระบวนกำรทดสอบนวัตกรรมทำง
กำรแพทย์เพ่ือใช้ในคน ว่ำสำมำรถใช้ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดหรือไม่ และปลอดภัยส ำหรับ
กำรน ำไปใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 การน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป : น้ าหนักร้อยละ 20 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 3 

1 มีกำรน ำผลงำนนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรหรือสำธำรณะ 

2 มีกำรจับคู่เจรจำไปสู่กำรพัฒนำต่อยอด 

3 มีกำรพัฒนำต่อยอดสำมำรถน ำไปใช้เชิงสำธำรณะ และหรือเชิงพำณิชย์ 

4 
มีกำรด ำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและหรือได้รับ
กำรข้ึนทะเบียนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

5 มีกำรผลักดัน และหรือได้รับกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ 

ควำมหมำยที่แฝงอยู่ในตัวชี้วัดตำมองค์ประกอบที่ 3 คือ 
1. กำรจับคู่เจรจำไปสู่กำรพัฒนำต่อยอด หมำยถึง กระบวนกำรตั้งแต่ 2 หน่วยงำน ท ำกำรเจรจำเพ่ือกำรพัฒนำ

นวัตกรรมให้ได้มำตรฐำนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่ำงกัน เป็นที่ยอมรับมีควำมเหมำะสม และสำมำรถ
ยืดหยุ่นได้ซึ่งอำจเป็นวัตถุสิ่งของหรือบริกำรทำงกำรแพทย์โดยทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องพยำมยำมหำข้ อยุติต้อง
ค ำนึงถึงจรรยำบรรณในวิชำชีพ 

2. กำรขึ้นทะเบียนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หมำยถึง กำรที่ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำกลุ่มเครื่องมือ
แพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับอนุญำต  

3. บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ หมำยถึง บัญชีนวัตกรรมที่สนับสนุนนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริกำรของ
ไทยโดยใช้ตลำดภำครัฐ สำมำรถขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำ 8 ปี   

4. กำรน ำไปใช้เชิงสำธำรณะ หมำยถึง นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นต้นแบบน ำไปพัฒนำระบบกำรดูแล รักษำ วินิจฉัยทำง
กำรแพทย์ หรือฟ้ืนฟูผู้ป่วยในโรงพยำบำล สถำนพยำบำลอ่ืนในประเทศได้อย่ำงแพร่หลำย 

5. กำรน ำไปใช้เชิงพำณิชย์ หมำยถึง นวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปเพ่ิมมูลค่ำด้ำนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรำยได้ต่อหน่วยงำน  
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เอกสารอ้างอิง 
1. พรบ.กำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th › DATA 
2. พรบ.เครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 ที่ https://library2.parliament.go.th › content_nla2557 › law136-300462-186 
3. นวัตกรรมทำงกำรแพทย์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ที่ www.si.mahidol.ac.th › research › doc  

            ›  station5 › คู่มือนวัตกรรม 31159 
4. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ที่ https://www.ipthailand.go.th/th/home.html 

แนวทางการประเมินผล : 

 ระยะเวลำ/ควำมถ่ีรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรทุก 6 เดือน ส่งกองวิชำกำรแพทย์ 

 หน่วยงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ สังกัดกรมกำรแพทย์ 

 หลักฐำนข้อมูลอ้ำงอิงอย่ำงชัดเจนทุกองค์ประกอบ 
(ดำวน์โหลดได้ที่ website กองวิชำกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ http://bmta.dms.moph.go.th) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรอบ 6, 12 เดือน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
2. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพัฒนำกำรวิจัย 
3. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1.    น.ส.เบญจมำศ วันนำพ่อ โทร. 095-207-2870 
2.    นำยพิชญศักดิ์ พิชัย  โทร. 095-207-2870 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการฯ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
N/A N/A N/A 

http://bmta.dms.moph.go.th/
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เอกสำรแบบรำยงำน ตำมแบบฟอร์ม ที่ website กองวิชำกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ (http://bmta.dms.moph.go.th) 
พร้อมแนบหลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน 

ล าดับ รายการ/รายละเอียด รายงานภายในวัน เดือน ปี 
 ชื่อหน่วยงำน ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
 ชื่อนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ (ที่หน่วยงำนน ำมำประเมิน) ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
 ชื่อผู้คิดค้นนวัตกรรม ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
    -ต ำแหน่ง 

   -สังกัดหน่วยงำนย่อย 
   -หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก 
   -E mail address  

 

 เป็นผลงำนเดิมที่ด ำเนินกำรเมื่อ พ.ศ. หรือคิดค้นข้ึนใหม่  ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
 กระบวนกำรคิดค้นและประดิษฐ์ผลงำน ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
 สถำนะของนวัตกรรม รอบ 6 เดือน  

ภำยใน 7-17 เมษำยน 2563 
  รอบ 12 เดือน  

ภำยใน 1-11 กันยำยน 2563 
    -ประดิษฐ์ชิ้นงำน พัฒนำเป็นต้นแบบ  
    -เข้ำกระบวนกำรขอจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  
    -น ำนวัตกรรมเข้ำกระบวนกำรวิจัย หรือประเมินเทคโนโลยี  
    -ผ่ำนคณะกรรรมกำรจริยธรรมกำรใช้ในคน (EC)  
    -กรณีเป็นนวัตกรรมใช้ในคน ท ำกำรวิจัยเชิงทดลองทำง 

    คลินิก (Clinical Trials) 
 

    -กำรจับคู่เจรจำไปสู่กำรพัฒนำต่อยอด หรือพัฒนำเชิงพำณิชย์  
    -เครือข่ำยควำมร่วมมือกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 

    (ในทุกกระบวนกำร) 
 

    -เข้ำกระบวนกำรขอขึ้นทะเบียนจำก อย.  
    -ผลักดันเข้ำสู่บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์  
    -กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ หรือกำรตลำด  
 กำรน ำเสนอในเวทีประชุมวิชำกำร หรือรำงวัลได้รับ  
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เอกสำรแบบรำยงำน ตำมแบบฟอร์ม ที่ website กองวิชำกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ (http://bmta.dms.moph.go.th) 
พร้อมแนบหลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน 

ล าดับ รายการ/รายละเอียด รายงานภายในวัน เดือน ปี 
 เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรคิดค้นนวัตกรรม ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
 แผนพัฒนำนวัตกรรมนี้ ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
 ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
 ประโยชน์ที่หน่วยงำน /ประเทศได้รับจำกนวัตกรรมนี้ ภำยใน 31 มกรำคม 2563 
 ปัญหำอุปสรรคในกำรพัฒนำนวัตกรรมนี้ รอบ 6 เดือน  

ภำยใน 7-17 เมษำยน 2563 
  รอบ 12 เดือน  

ภำยใน 1-11 กันยำยน 2563 
 หน่วยงำนมีบรรยำกำศในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใด ภำยใน 7-17 กันยำยน 2563 
    -มีคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำน * 

*กรณีนี้อำจไม่มีรำยงำนรอบ 6 เดือน สำมำรถให้รำยงำนใน
รอบ 12 เดือน 

รอบ 6 เดือน  
ภำยใน 7-17 เมษำยน 2563 

(แนบหลักฐำน) 
    -กำรมีโครงสร้ำง จัดตั้งหน่วยงำนรับผิดชอบงำนนวัตกรรม 

ทีมสนับสนุน ปฏิบัติกำรกลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย เพ่ิมเติมควำมรู้ 
ทักษะ แนวทำงกำรแก้ปัญหำ/อุปสรรค์ในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
กำรระดมควำมคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษำ 
ช่วยด ำเนินกำร เป็นต้น 

รอบ 6 เดือน  
ภำยใน 7-17 เมษำยน 2563 

    -กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรมอบรำงวัล ยกย่องชมเชยบุคลำกรที่
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

รอบ 6 เดือน  
ภำยใน 7-17 เมษำยน 2563 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 20 
ค าอธิบาย 

การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ หมำยถึง โรงพยำบำล สถำบันทำงกำรแพทย์กรมกำรแพทย์           
ที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของหน่วยงำนสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ ( Center               
of Excellence) ให้ครอบคลุม 7 องค์ประกอบ คือ 

1. กำรบริกำรระดับตติยภูมิและสูงกว่ำ (Super Tertiary Care) 
2. กำรรับส่งต่อ (Referral) 
3. กำรวิจ ัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Research and Technology Assessment) 
4. กำรพัฒนำบุคลำกร (Training) 
5. กำรเป็นศูนย์อ้ำงอิงวิชำกำรแพทย์ (Reference) 
6. กำรเป็นองค์กรระดับชำติและน ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบำย (National Body and Policy Advocacy) 
7. กำรมีเครือข่ำยวิชำกำร (Networking) 

การพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ เน้นพัฒนาทั้ง 15 ด้าน คือ  

 ด้ำนอำชีวเวชศำสตร์และเวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม  

 ด้ำนจักษุวิทยำ  

 ด้ำนโสต ศอ นำสิก  

 ด้ำนโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก 

 ด้ำนกำรจัดบริกำรเพ่ือพระภิกษุและสำมเณร  

 ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ 

 ด้ำนทันตกรรม 

 ด้ำนระบบประสำท 

 ด้ำนพยำธิวิทยำ 

 ด้ำนโรคมะเร็ง  

 ด้ำนกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกลุ่มผู้ติดยำและสำรเสพติด  

 ด้ำนโรคทรวงอก  

 ด้ำนโรคผิวหนัง  

 ด้ำนเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ 

 ด้ำนโรคเด็ก 
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 เพ่ือผลักดันให้เป็นองค์กรทำงกำรแพทย์ระดับชำติ(National Institutes) ต่อไปซึ่งกำรพัฒนำศูนย์ควำม
เป็นเลิศทำงกำรแพทย์จะต้องด ำเนินกำรพัฒนำ และประเมินทุกองค์ประกอบอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับ
กำรพัฒนำ และยกระดับศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ให้มีควำมสมบูรณ์ทัดเทียมระดับสำกลดังนั้น ระดับ
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์จะเป็นควำมท้ำทำยของหน่วยงำนในกำรพัฒนำให้
ด ำเนินกำรได้ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุม 7 องค์ประกอบภำยใน 3 ปี 

ส ำหรับหน่วยงำนที่มีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์นอกเหนือจำกบทบำทหลักตำมกฎกระทรวงฯ ทั้ง 
15 ด้ำนแล้วหำกต้องกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ด้ำนอ่ืน ๆ สำมำรถท ำข้อตกลงโดยก ำหนดศูนย์ ควำม
เป็นเลิศทำงกำรแพทย์ที่ต้องกำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติมได้ เพ่ือประเมิน วัดศักยภำพ และเป็นโอกำสในกำรพัฒนำควำมเป็น
เลิศทำงกำรแพทย์ในด้ำนนั้น ๆ ต่อไป 

ตารางผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบเทียบกับระดับความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จ ผลรวมของคะแนนทุกองค์ประกอบ (คะแนน) 

1 1 

2 1.01 – 2.00 

3 2.01 – 3.00 

4 3.01 – 4.00 

5 4.01 – 5.00 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้ วัดที่ 1.3  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ แบ่งตำม 7 องค์ประกอบ คือ 

1. กำรบริกำรระดับตติยภูมิและสูงกว่ำ (Super Tertiary Care)   น้ าหนักร้อยละ 10  
2. กำรรับส่งต่อ (Referral)  น้ าหนักร้อยละ 10 
3. กำรวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Research and Technology Assessment) น้ าหนักร้อยละ 20 
4. กำรพัฒนำบุคลำกร (Training) น้ าหนักร้อยละ 10 
5. กำรเป็นศูนย์อ้ำงอิงวิชำกำรแพทย์ (Reference) น้ าหนักร้อยละ 20 
6. กำรเป็นองค์กรระดับชำติและน ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบำย 
    (National Body and Policy Advocacy) 

น้ าหนักร้อยละ 20 

7. กำรมีเครือข่ำยวิชำกำร (Networking) น้ าหนักร้อยละ 10 
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องค์ประกอบท่ี 1 การบริการระดับตติยภูมิและสูงกว่า (Super Tertiary Care) 
 กำรบริกำรระดับตติยภูมิและสูงกว่ำ(Super Tertiary Care) ต้องสำมำรถให้กำรรักษำโรคที่มีอำกำรยุ่งยำก
ซับซ้อนในระดับตติยภูมิหรือสูงกว่ำ เป็นกำรรักษำตำมมำตรฐำนแนวทำงที่ถูกต้อง น ำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่
ทันสมัยมำพิจำรณำใช้ในกำรดูแลรักษำอย่ำงเหมำะสม เป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่สมคุณค่ำ และ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมช ำนำญ เชี่ยวชำญอย่ำงต่อเนื่องในกำรใช้เทคโนโลยี  วัดผลกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ผ่ำนตัวชี้วัดคุณภำพทั้งเชิง Process, Outcome และ Patient Safety ของ ศูนย์ควำมเป็น
เลิศทำงกำรแพทย์ 

เกณฑ์การให้คะแนนองค์ประกอบที่ 1 การบริการระดับตติยภูมิและสูงกว่า : น้ าหนักร้อยละ 10 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน :องค์ประกอบที่ 1 

1 ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภำพเชิง Process, Outcome และ Patient Safety ของ COE 3 ตัวชี้วดั 

2 ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภำพเชิง Process, Outcome และ Patient Safety ของ COE 4 ตัวชี้วดั 

3 ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภำพเชิง Process, Outcome และ Patient Safety ของ COE 5 ตัวชี้วดั 

4 ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภำพเชิง Process, Outcome และ Patient Safety ของ COE 6 ตัวชี้วดั 

5 
ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภำพเชิง Process, Outcome และ Patient Safety ของ COE 7 ตัวชี้วดั 
(โดยเพิ่มตัวชี้วัดด้ำน Outcome) 

หมายเหตุ :  
1. กำรคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภำพ (ตัวชี้วัดเชิง Process, Outcome และ Patient Safety) 6 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

1.1 ตัวชี้วัดเชิง Process  จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 
1.2 ตัวชี้วัดเชิง Outcomes จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด หรือมำกกว่ำ 
1.3 ตัวชี้วัดเชิง Patient Safety จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 

ตำมแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มตัวชี้วัดคุณภำพเพ่ือกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับค่ำมำตรฐำน ปีงบประมำณ 
2563) ส่งกองวิชำกำรแพทย์ที่ coe.dms0325@gmail.com ภำยในวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งกำรประเมิน 
รอบ 12 เดือน ต้องเป็นตัวชี้วัดตำมแบบฟอร์มนี้เท่ำนั้น 

2. เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกับค่ำมำตรฐำน  

3. ค่ำมำตรฐำนต้องมี Evidence-based support ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับสำกล 
ต้องระบุค่ำมำตรฐำน และผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรให้ชัดเจนด้วย 

4. สถำบันส่วนกลำงและโรงพยำบำลในภูมิภำคที่มีควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ด้ำนเดียวกัน ควรใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน 

5. โปรดระบุข้อมูลอ้ำงอิงให้ชัดเจน  
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องค์ประกอบท่ี 2 การรับส่งต่อ (Referral) 
 กำรรับส่งต่อ(Referral) สำมำรถรองรับกำรส่งต่อในโรคหรือภำวะที่โรงพยำบำลอ่ืน ๆ ไม่สำมำรถให้กำร
รักษำได้ โดยมีกำรวิเครำะห์สำเหตุของกำรรับส่งต่อ มีกำรพัฒนำศักยภำพโรงพยำบำลให้สำมำรถรับส่งต่อ( refer 
in) ผู้ป่วยที่ต้องกำรกำรดูแลรักษำเฉพำะทำงท่ีมีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น สู่กำรส่งกลับ(refer back) ผู้ป่วยที่มีอำกำร
ทุเลำลงให้กลับไปรักษำในโรงพยำบำลเดิมที่ส่งมำ ควรมีกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรวำงแผน กำร
จัดกำรระบบส่งต่อกับโรงพยำบำลในเครือข่ำย 

เกณฑ์การให้คะแนนองค์ประกอบที่ 2 การรับส่งต่อ : น้ าหนักร้อยละ 10 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 2 

1 
รับ Refer ผู้ป่วยยุ่งยำกซับซ้อนที่ไม่สำมำรถให้กำรรักษำ หรือวินิจฉัยในโรคที่เป็นภำรกิจ
หลัก ร้อยละ 65 ของจ ำนวนผู้ป่วยที่รับส่งต่อมำ 

2 
รับ Refer ผู้ป่วยยุ่งยำกซับซ้อนที่ไม่สำมำรถให้กำรรักษำ หรือวินิจฉัยในโรคที่เป็นภำรกิจ
หลักร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของจ ำนวนผู้ป่วยที่รับส่งต่อมำ 

3 
รับ Refer ผู้ป่วยยุ่งยำกซับซ้อนที่ไม่สำมำรถให้กำรรักษำ หรือวินิจฉัยในโรคที่เป็นภำรกิจ
หลักร้อยละ 75 แต่ไม่เกินร้อยละ 85 ของจ ำนวนผู้ป่วยที่รับส่งต่อมำ 

4 
รับ Refer ผู้ป่วยยุ่งยำกซับซ้อนที่ไม่สำมำรถให้กำรรักษำ หรือวินิจฉัยในโรคที่เป็นภำรกิจ
หลักร้อยละ 85 แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ ำนวนผู้ป่วยที่รับส่งต่อมำ 

5 
รับ Refer ผู้ป่วยยุ่งยำกซับซ้อนที่ไม่สำมำรถให้กำรรักษำ หรือวินิจฉัยในโรคที่เป็นภำรกิจ
หลักร้อยละ 95 ของจ ำนวนผู้ป่วยที่รับส่งต่อมำ 

หมายเหตุ :  

โปรดระบุข้อมูลอ้ำงอิงให้ชัดเจน 
- สรุปผลจ ำนวนผู้ป่วยยุ่งยำกซับซ้อนจำกหน่วยงำนอ่ืนที่ไม่สำมำรถให้กำรรักษำ หรือวินิจฉัย ในโรคที่

เป็นภำรกิจหลัก เข้ำมำรับกำรรักษำหรือวินิจฉัย เทียบกับจ ำนวนผู้ป่วยที่รับส่งต่อมำ  
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องค์ประกอบที่ 3 การวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Research and Technology Assessment) 
กำรวิจ ัยและประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Research and Technology Assessment)              

เป็นสิ่ งส ำคัญที่ท ำให้ทรำบสำเหตุ ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม สำมำรถน ำ
ผลกำรวิจัยพัฒนำมำก ำหนดรูปแบบในกำรจัดบริกำรดูแลรักษำได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถก ำหนดเป็น    
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรดูแลรักษำ กำรลดค่ำใช้จ่ำย         
ที่ส ำคัญ ตลอดจนกำรจัดบูรณำกำรโครงกำรวิจัยชุดให้มีผลลัพธ์ในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ดังนั้นงำนวิจัยที่มีเป้ำหมำยและแนวทำงที่ชัดเจนสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรสู่กำรแก้ปัญหำด้ำนกำรแพทย์ 
และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนนองค์ประกอบท่ี 3 การวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ : น้ าหนักร้อยละ 20 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 3 

1 

มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำสุขภำพ (Burden of disease) / Service Mapping/ 
นโยบำยด้ำนสุขภำพของประเทศ เพ่ือน ำมำจัดท ำแผนงำนวิจัย หรือประเมินเทคโนโลยีทำง
กำรแพทย์ตำมบริบทของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์เฉพำะทำง เพ่ือแก้ไขปัญหำ 
สำธำรณสุขของประเทศ 

2 จัดท ำแผนงำนวิจัย หรือประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ในข้อ 1 

3 มีกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนงำนวิจัยหรือประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 

4 
ผลงำนวิจัย หรือประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทำงกำรแพทย์ไทย
ที่เป็นที่ยอมรับ (TCI Gr1) หรือวำรสำรทำงกำรแพทย์ต่ำงประเทศท่ีมี Impact  

5 
ผลงำนวิจัย หรือประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์สำมำรถน ำไปจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย
หรือเป็นต้นแบบกำรพัฒนำระบบสุขภำพ ในเขตบริกำรสุขภำพ หรือพ้ืนที่เป้ำหมำย 

หมายเหตุ :  
1. ผลงำนวิจัย หรือประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ หมำยถึง แผนงำนวิจัย หรือประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์   

ที่ถูกก ำหนดขึ้นจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำสุขภำพ (Burden of disease) / Service Mapping / นโยบำย

ด้ำนสุขภำพของประเทศ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ที่หน่วยงำนรับผิดชอบ

ข้ำงต้นตำมกฎกระทรวง น ำมำวำงแผนเพ่ือด ำเนินกำรวิชำกำร ในช่วงระยะเวลำ 1-3 ปีหรือมำกกว่ำ 

2. ผลงำนวิจัย หรือประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ หมำยถึง งำนวิจัยทำงกำรแพทย์  (Medical Research) งำน

ประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Medical Technology Assessment) งำนพัฒนำแนวทำงเวชปฏิบัติ

(Clinical Practice Guideline Development) และงำนพัฒนำรูปแบบงำนบริกำร (Model Development) 

3. โปรดระบุข้อมูลอ้ำงอิงให้ชัดเจน  
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องค์ประกอบท่ี 4 การพัฒนาบุคลากร (Training) 
กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 

เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น เพ่ือสร้ำงให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำน รองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน 

เกณฑ์การให้คะแนนองค์ประกอบที ่4 การพัฒนาบุคลากร : น้ าหนักร้อยละ 10 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หลักสูตร Training ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

2 มีกำรประเมินผลหลักสูตร Training ต่อเนื่องทุกปี  

3 มีกำรจัดหลักสูตร Training ต่อเนื่องเป็นประจ ำอย่ำงน้อย 3 ปีติดต่อกัน 

4 มี International training program ที่เป็นควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  

5 
มี International training program ที่รับ International students หรือส่ง students 
ไปต่ำงประเทศ 

หมายเหตุ :  
1. หลักสูตร Training คือ หลักสูตรกำรฝึกอบรมทำงกำรแพทย์ เช่น แพทย์ประจ ำบ้ำน กำรพยำบำล

เฉพำะทำง สหวิชำชีพ ที่สถำบันฝึกอบรมของกรมกำรแพทย์ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้มี
ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และมีทักษะเฉพำะทำง และหลักสูตรนั้นต้องเกี่ยวข้องหรือเป็นหลักสูตรที่อยู่ในศูนย์ควำมเป็น
เลิศทำงกำรแพทย์ที่หน่วยงำนรับผิดชอบข้ำงต้นตำมกฎกระทรวง 

2. เกณฑ์มำตรฐำน หมำยถึง ข้อก ำหนด ข้อบังคับ เงื่อนไข ที่เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือรับรองคุณภำพกำร
ฝึกอบรม โดยสภำวิชำชีพทำงกำรแพทย์ ทำงกำรพยำบำล สหวิชำชีพ เช่น แพทยสภำ รำชวิทยำลัย สภำกำร
พยำบำล สมำคมวิชำชีพ เป็นต้น 

3. International training program คือ หลักสูตรกำรฝึกอบรมนำนำชำติที่เป็นควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ โดยในหลักสูตรมีกำรรับ student จำกต่ำงประเทศ และหรือส่ง student ไปฝึกอบรมที่ต่ำงประเทศ 

4. โปรดระบุข้อมูลอ้ำงอิงให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 5 การเป็นศูนย์อ้างอิงวิชาการแพทย์ (Reference) 
กำรเป็นศูนย์อ้ำงอิงวิชำกำรแพทย์ (Reference) เป็นแหล่งอ้ำงอิงข้อมูล ด้ำนสถำนกำรณ์ ด้ำนวิชำกำร โดย

กำรรวบรวมข้อมูลที่ส ำคัญที่เกี่ยวกับปัญหำที่พบ ควำมสูญเสียด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยำกร เครื่องมือ บุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สำมำรถน ำมำประมวลโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ไปก ำหนดเป็นนโยบำย และกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสม มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้กับหน่วยงำนอ่ืน รวมถึงบุคลำกรเป็นที่ยอมรับอ้ำงอิง ได้รับเชิญเป็น
คณะกรรมกำรในองค์กรวิชำชีพ มีผลงำนวิชำกำรถูกน ำไปใช้ประโยชน์  

เกณฑ์การให้คะแนนองค์ประกอบที ่5 การเป็นศูนย์อ้างอิงวิชาการแพทย์ : น้ าหนักร้อยละ 20 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 5 

1 มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลของศูนย์ควำมเป็นเลิศในระดับหน่วยงำน 

2 มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลของศูนย์ควำมเป็นเลิศในระดับกรมกำรแพทย์ 

3 มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลของศูนย์ควำมเป็นเลิศในระดับกระทรวงสำธำรณสุข 

4 มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลของศูนย์ควำมเป็นเลิศในระดับประเทศ 

5 มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลของศูนย์ควำมเป็นเลิศในระดับต่ำงประเทศ 

 
หมายเหตุ :  

1. มีกำรส ำรวจข้อมูลภำระโรค กลุ่มอำกำรที่ส ำคัญ จะต้องเป็นโรคหรือกลุ่มอำกำรที่เก่ียวข้องกับศูนย์
ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ที่หน่วยงำนรับผิดชอบข้ำงต้นตำมกฎกระทรวง 

2. สถำบันส่วนกลำงและโรงพยำบำลในภูมิภำค สำมำรถร่วมด ำเนินและใช้ข้อมูลเดียวกัน และมีรำยงำน
กำรด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงชัดเจน 

3. โปรดระบุข้อมูลอ้ำงอิงให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 6 การเป็นองค์กรระดับชาติและน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย (National Body and Policy Advocacy) 
กำรเป็นองค์กรระดับชำติและน ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบำย(National Body and Policy Advocacy) มีกำร

พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ให้เป็นสถำบันระดับชำติ สำมำรถพัฒนำให้เป็นแหล่งอ้ำงอิงและสำมำรถผลักดันให้
เกิดข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในระดับประเทศหรือระดับที่สูงขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ระดับสูงต่อประชำชนจ ำนวนมำก 

เกณฑ์การให้คะแนนองค์ประกอบท่ี 6 การเป็นองค์กรระดับชาติและน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย  : 
น้ าหนักร้อยละ 20 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 6 

1 
มีคณะกรรมกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยระดับหน่วยงำนที่ผ่ำนควำมเป็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกำรแพทย์ระดับชำติ 

2 มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ประเด็นเพ่ือจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย 

3 จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยตำม CoE  

4 ส่งข้อเสนอเชิงนโยบำยให้กรมกำรแพทย์เพ่ือเสนอกระทรวงสำธำรณสุข 

5 ข้อเสนอเชิงนโยบำยได้รับกำรน ำเสนอกระทรวงสำธำรณสุข  

หมายเหตุ :  

1. หัวข้อในกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยต้องเกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 
ที่หน่วยงำนรับผิดชอบข้ำงต้นตำมกฎกระทรวง                                                                                  

2. โปรดระบุข้อมูลอ้ำงอิงให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 7 การมีเครือข่ายวิชาการ (Networking) 
กำรมีเครือข่ำยวิชำกำร (Network) กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์จะเกิดประสิทธิภำพและ

ประโยชน์สูงสุดนั้นจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรเพ่ือกำรยกระดับกำรพัฒนำวิชำกำรแพทย์ในทุก
ระดับท้ังในและต่ำงประเทศ เพ่ือควำมครอบคลุมในกำรขยำยกำรพัฒนำและสำมำรถเทียบเคียง(Benchmark) เพ่ือ
กำรยกระดับกำรพัฒนำได้เป็นล ำดับ 

เกณฑ์การให้คะแนนองค์ประกอบที ่7 การมีเครือข่ายวิชาการ : น้ าหนักร้อยละ 10 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : องค์ประกอบที่ 7 

1 
มีเครือข่ำยและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงประจักษ์ทำงด้ำนวิชำกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
(วิจัย และกำรพัฒนำบุคลำกร) ร่วมกับองค์กรภำยในกรมกำรแพทย์ 

2 
มีเครือข่ำยและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงประจักษ์ทำงด้ำนวิชำกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
(วิจัย และกำรพัฒนำบุคลำกร) ร่วมกับองค์กรภำยในกระทรวงสำธำรณสุข 

3 
มีเครือข่ำยและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงประจักษ์ทำงด้ำนวิชำกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
(วิจัย และกำรพัฒนำบุคลำกร) ร่วมกับองค์กรภำยในประเทศ นอกกระทรวงสำธำรณสุข 

4 
มีเครือข่ำยและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงประจักษ์ทำงด้ำนวิชำกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
(วิจัย และกำรพัฒนำบุคลำกร) ร่วมกับองค์กรระหว่ำงประเทศ 

5 
มีกำรเทียบเคียง(Benchmarking) ผลกำรด ำเนินงำน หรือ ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ กับองค์กรอ่ืนที่มี
กำรด ำเนินงำนด้ำนเดียวกัน และผลกำรด ำเนินกำรอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่ำ 

หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลอ้ำงอิงให้ชัดเจน 

เอกสารอ้างอิง  TCI ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ 

แนวทางการประเมินผล : 

 ระยะเวลำ/ควำมถี่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร ทุก 6 เดือนส่งกองวิชำกำรแพทย์ 

 ทุกหน่วยบริกำรทำงกำรแพทย์ สังกัดกรมกำรแพทย์ 

 หลักฐำนแบบประเมินตนเองกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ปี 2562-2563 (ดำวน์
โหลดได้ที่ website กองวิชำกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ http://bmta.dms.moph.go.th) 

 หลักฐำนข้อมูลอ้ำงอิงอย่ำงชัดเจนทุกองค์ประกอบ 
 

 

 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/quality_TCI57.html
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

ระยะเวลำ/ควำมถี่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร 6 และ 12 เดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

1. นำงศุภมำส สุวรรณเมฆ  โทร. 095-205-1304 
2. นำยศุภลักษณ์ มิรัตนไพร  โทร. 088-282-0207 
3. นำงสำวฐิติมำ  สัมมำสิทธ์  โทร. 095-207-2832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็น 
เลิศทางการแพทย์ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

N/A N/A 4 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4 : ระดับความส าเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ 
น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

กรมกำรแพทย์ ในฐำนะเป็นองค์กรทำงวิชำกำร มีบทบำทภำรกิจในกำรสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและบริกำรในทุกภำคส่วน มีบทบำทสนับสนุนให้หน่วยงำนในกระทรวง
สำธำรณสุขขับเคลื่อนงำนสำธำรณสุข โดยเฉพำะกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขให้แก่ประชำชนทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงำนบริกำรตำม
แผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) ภำยใต้หลักกำร “เครือข่ำยบริกำรที่ไร้รอยต่อ” ในรูปแบบของกำรพัฒนำระบบ
บริกำรที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบบริกำรระดับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิจนถึงศูนย์เชี่ยวชำญระดับสูงและกำรพัฒนำระบบส่งต่อ
ภำยในเครือข่ำยเพ่ือให้เกิดกำรดูแลประชำชนได้เบ็ดเสร็จภำยในเครือข่ำย สร้ำงกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและ
เป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำกรอบในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ คือกำรพัฒนำศักยภำพของสถำนบริกำรในแต่ละระดับให้เป็นไปตำม 
ขีดควำมสำมำรถที่ก ำหนดกำรพัฒนำระบบบริกำรเพ่ือรองรับและแก้ไขปัญหำสุขภำพที่ส ำคัญของประเทศในกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำน
มำถือว่ำประสบผลส ำเร็จและเกิดผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพส่งมอบให้กับประชำชน แต่ยังคงต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและเกิดประประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 เขตสุขภาพ หมำยถึง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  ส ำนักงำนเขตสุขภำพ โรงพยำบำล ศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป 
โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอของเขตสุขภำพที่รับผิดชอบกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันและรักษำโรค รวมถึงกำรฟ้ืนฟูสุขภำพให้มีประสิทธิภำพ คุณภำพ พัฒนำกำรท ำงำน
มุ่งไปสู่กำรมีสุขภำพแข็งแรงของคนไทย โดยได้แบ่งออกเป็น 13 เขตสุขภำพครอบคลุมหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตสุขภำพนั้น 

 ความร่วมมือด้านวิชาการและบริการ หมำยถึง กิจกรรมด้ำนวิชำกำรและบริกำร ที่หน่วยงำนกรมกำรแพทย์สนับสนุน
ให้แก่หน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภำพ ด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรสนับสนุนด้ำน
วิชำกำรนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ กำรวิเครำะห์ปัญหำและจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำในเขตสุขภำพ เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก ำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำยแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี :  
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แนวทางการประเมินผล :  

 รอบ 6 เดือน ด ำเนินกำรถึงระดับที่ 3 

 รอบ 12 เดือน ด ำเนินกำรถึงระดับท่ี 5  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

หมายเหตุ : กรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกสถำนกำรณ์ (Covid-19) พิจำรณำยกผลประโยชน์ให้ 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 
1. รอบ 6 เดือน ด ำเนินกำรถึงระดับที่ 3 
2. รอบ 12 เดือน ด ำเนินกำรถึงระดับท่ี 5  
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรอบ 6, 12 เดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นำงศุภมำส สุวรรณเมฆ  โทร. 095-205-1304 
2. นำยศุภลักษณ์ มิรัตนไพร  โทร. 095-207-2870 

ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จ 

1 มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวนข้อมูลด้ำนสุขภำพของเขตสุขภำพ/พ้ืนที่รับผิดชอบ 

2 
มีฐำนข้อมูลสุขภำพ (Health Status) และจัดล ำดับควำมต้องกำรสนับสนุน (Health Need)  
ในเขตสุขภำพ/พ้ืนที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับ  6 building block 

3 มีกำรจัดท ำแผนเพ่ือสนับสนุนและแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของเขตสุขภำพ/พ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 

4 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดในเขตสุขภำพ/พื้นที่ ที่รับผิดชอบ 

5 
มีกำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรด้ำนวิชำกำรและบริกำร 
ของเขตสุขภำพ และข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหำรกรมกำรแพทย์ 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการ
กับเขตสขุภาพ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 5 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชน 
น้ าหนัก :   ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย :  

 ตำมยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประเด็นที่ 6.2 กำรยกระดับงำนบริกำรประชำชนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกของภำครัฐ
สู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งประชำชนและนักธุรกิจเอกชน โดยมีกำรเชื่อมโยงผ่ำน
ระบบดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร เชื่อมโยงทุกส่วนรำชกำรในกำรให้บริกำรประชำชน เช่น กำร
พัฒนำระบบกลำงของภำครัฐในกำรให้บริกำรธุรกิจตลอดวงจรกำรประกอบธุรกิจ (Single Portal for Business) ด้วย
กำรใช้ระบบดิจิทัลบูรณำกำรข้อมูล/เอกสำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะท ำให้สำมำรถติดต่อรำชกำรได้แบบเบ็ดเสร็จ
ได้ตลอดวงจร โปร่งใสตรวจสอบได้ และผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก สำมำรถเข้ำถึงงำนบริกำรภำครัฐได้ง่ำย ทั่วถึง 
และหลำกหลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสม 

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสำรที่บันทึกข้อตกลง
ระหว่ำงผู้ให้บริกำร และผู้รับบริกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน โดยทั้ง 2 ฝ่ำยต้องร่วมกันก ำหนดขอบเขต
ของกำรให้บริกำร ระดับกำรให้บริกำร (Level of Service) ขั้นต่ ำที่ทั้งสองฝ่ำยยอมรับได้ซึ่งข้อตกลงระดับกำร
ให้บริกำรเปรียบเสมือนพันธะสัญญำถึงระดับคุณภำพของบริกำรและควำมโปร่งใสที่ผู้ให้บริกำรมีให้แก่ผู้รับบริกำร  
ดังนั้น องค์ประกอบของข้อตกลงจะประกอบด้วย ขอบเขตกำรให้บริกำร ข้อก ำหนดกำรให้บริกำร ระดับกำร
ให้บริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร และกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน 

 คู่มือกำรให้บริกำรเป็นกำรต่อยอดจำก “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)” 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย์  
เกณฑ์การให้คะแนน : ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 
  

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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โดยท่ี :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนกำรจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (Gantt Chart) 

2 หน่วยงำนส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน 

3 จัดท ำแผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร ตำมแบบฟอร์ม A-E (อย่ำงน้อย 3 กระบวนงำน) 

4 
จัดท ำคู่มือฯในรูปแบบคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ และ เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ หรือ Social Media ของหน่วยงำน 
(จ ำนวนกระบวนงำนตำมแผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบรกิำรฯ ในระดับคะแนนที่ 3) 

5 
จัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน อิเล็กทรอนิกส์ และ เผยแพร่บนเว็บไซต ์หรือ Social Media ของ
หน่วยงำน (จ ำนวนกระบวนงำนตำมแผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำรฯ ในกำรประเมินรอบ 6 
เดือน ) 

แนวทางการประเมินผล :  

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 มีแผนกำรจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

- แผนกำรจัดท ำคู่มือบริกำรประชำชน 
(รูปแบบ Gantt Chart) 

2 ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน 

- หนังสือ/หลักฐำนแจ้งกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 
- บุคลำกรของหน่วยงำนลงชื่อเข้ำร่วมประชุม 

3 จัดท ำแผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร  
ตำมแบบฟอร์ม A-E อย่ำงน้อย 3 กระบวนงำน 

- แผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร 
(แบบฟอร์ม A-E)  

4 จัดท ำคู่มือฯ ในรูปแบบคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ และ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือ Social Media ของ
หน่วยงำน (จ านวนกระบวนงานตามแผน
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการฯ ในระดับ
ขั้นตอนที่ 3) 

- Link website/QR code/Social media 
ที่เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรประชำชน  

5 จัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน อิเล็กทรอนิกส์ 
และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือ Social Media ของ
หน่วยงำน (จ ำนวนกระบวนงำนตำมแผนปรับปรุง/
พัฒนำกระบวนงำนบริกำรฯ ในกำรประเมินรอบ 6 
เดือน ) 

- Link website/QR code/Social media 
ที่เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรประชำชน 
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หมายเหตุ :  
หน่วยงำนสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องได้จำก QR CODE  

 แบบฟอร์มแผนจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน (รูปแบบ Gantt Chart) 

 แบบฟอร์มแผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร (A-E) 

 แนวทำงก ำหนดรูปแบบเนื้อหำของคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดคู่มือกำรให้บริกำร ตำมแนวทำงตำมข้อตกลงระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือ
กำรให้บริกำรประชำชน รำยงำนต่อผู้บริหำรและงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1.   น.ส.สมใจ ฉันทวรลักษณ์          โทร. 088-282-0225 

2.   นำงสำวสุทธิรัตน์ เรียงชยันำม    โทร. 095-207-2809 

3.   นำงสมใจ พวงธนะสำร          โทร. 095-207-2813 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 5 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการขอสมัครรางวัลเลิศรัฐ 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย :  
  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐ  
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน และจัดให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือมอบรำงวัลบริกำร
ภำครัฐแห่งชำติให้แก่หน่วยงำนของรัฐ เพ่ือเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก ำลังใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำน  
ที่มีควำมโดดเด่นในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงบริกำรจนสำมำรถตอบสนองและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำ ร 
ซึ่ ง ผล ง ำนของหน่ ว ย ง ำนที่ ไ ด้ รั บ ร ำ ง วั ล ไ ม่ เ พี ย งแต่ แสดง ให้ เ ห็ นถึ ง ประสิ ทธิ ภ ำพกำร ให้ บ ริ ก ำ ร  
ของภำครัฐที่ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติด้วย  
โดยมีหลำยหน่วยงำนได้พัฒนำต่อยอดผลงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรจนได้รับรำงวัล United Nations 
Public Service Awards ขององค์กำรสหประชำชำติ  

  รำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ เป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำร
ของหน่วยงำนของรัฐ ที่ท ำให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 
ที่ส ำคัญแสดงให้เห็นว่ำผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนของรัฐเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงำนของรัฐมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรท ำหน้ำที่ให้ดีขึ้น และเป็นสิ่งยืนยัน
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถเป็นต้นแบบที่
ดี ให้ แก่หน่ วยงำน อ่ืน  ๆ ใช้ เป็นแนวทำง ในกำร พัฒนำระบบกำร ให้บริ กำรและระบบกำรบริหำร  
ของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

  รำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ประกอบด้วย 5 ประเภทรำงวัล ได้แก่ 
  1) ประเภทนวัตกรรมการบริการ หมำยถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆในกำรจัดกำรองค์กำร
กำรด ำเนิ นงำน และกำรให้ บริ กำรอันเป็ นผลมำจำกกำรสร้ ำงพัฒนำเพ่ิมพูนต่ อยอดหรื อประยุ กต์ ใช้  
องค์ควำมรู้ และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำประสิทธิภำพประสิทธิผลและคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐมี 6 ประเภท ดังนี้  1) นวัตกรรมกำรบริกำร 2) นวัตกรรมกำรส่งมอบบริกำร  
3) นวัตกรรมกำรบริหำรองค์กำร 4) นวัตกรรมทำงควำมคิด 5) นวัตกรรมเชิงนโยบำย และ 6) นวัตกรรมเชิงระบบ 
  2) ประเภทพัฒนาการบริการ หมำยถึง กำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรให้มีคุณภำพ
ด้วยกระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและแตกต่ำงไปจำกเดิม เช่น มีขั้นตอนกำรท ำงำนลดลง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้รวดเร็วขึ้น และลดค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น 
  3) ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ  หมำยถึง กำรน ำระบบ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในผลงำนที่ได้รับรำงวัลดีเด่นไปขยำยผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร และควบคุม
มำตรฐำนของงำนบริกำรให้คงอยู่ในระดับเดียวกันของทุกหน่วยงำนบริกำรสำขำหรือพ้ืนที่ อันน ำไปสู่คุณภำพกำร
ให้บริกำรที่ดีขึ้นและเกิดควำมเท่ำเทียมในกำรใช้บริกำรของประชำชน 
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  4) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ  หมำยถึง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพงำนบริกำร
ประชำชนหรืองำนตำมภำรกิจ โดยกำรใช้ฐำนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้สิทธิกำรใช้งำนที่
เหมำะสมและมีกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ถ้ำเป็นกำรเชื่อมโยงข้องมูลส่ วนบุคคล กำรเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำว ต้องได้รับควำมยินยอม (Consent) หรือกำรร้องขอ (Request) จำกเจ้ำของข้อมูลนั้น
ก่อน 
  5) ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ หมำยถึง กำรให้บริกำรที่ดีแก่ผู้รับบริกำรหรือประชำชน ด้วย
ควำมใส่ใจในควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน โดยกำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรแบบครบวงจร และมุ่งประโยชน์
และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นหลัก 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
หน่วยงำนส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรขอสมัครรำงวัลเลิศ
รัฐสำขำบริกำรภำครัฐ 

2 - 

3 
หน่วยงำนจัดท ำแบบฟอร์มบทสรุปสำระส ำคัญของผลงำนที่เสนอขอรับรำงวัล  
ตำมรูปแบบของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

4 - 

5 
หน่วยงำนจัดท ำใบสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ 
(แบบฟอร์มที่ 1-5 ของส ำนักงำน ก.พ.ร.) 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 แบบฟอร์มบทสรุปสำระส ำคัญของผลงำนที่เสนอของรับรำงวัล 
 กำรจัดท ำใบสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ ผ่ำนระบบของส ำนักงำน ก.พ.ร.  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการขอสมัคร
รางวัลเลิศรัฐ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

    N/A N/A 5 
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 
หน่วยงำนจัดท ำใบสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ (แบบฟอร์มที่ 1-5 ของส ำนักงำน ก.พ.ร.) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นำงศุภมำส สุวรรณเมฆ โทร. 095-205-1304 
2. นำยศุภลักษณ์ มิรัตนไพร โทร. 098-282-0207 

 
 
 
 
 
  



 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์ หน้ำ 48 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
                 ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

พิจำรณำจำกระดับขั้นของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรแพทย์ 
ค านิยาม : 
  1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) คือเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม 
  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)หมำยถึง บุคลำกรในหน่วยงำนที่ท ำงำนให้กับหน่วยงำน
มำเป็นระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำนไปจนถึงลูกจ้ำง/
พนักงำนจ้ำง 
  3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)หมำยถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  4. แบบวัดการรับรู้ หมำยถึง แบบที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกทำงระบบออนไลน์ 

  4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ กำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ใช้ในการวัดการรับรู้ 
การปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและ

ระยะเวลำที่ก ำหนดและให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
 ปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งม่ัน เต็มควำมสำมำรถ มีควำมรับผิดชอบ 
 พฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ 
การใช้งบประมาณ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  

   - กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
   - เผยแพร่อย่ำงโปร่งใส 
   - ลักษณะใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ 

 กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำน 
การใช้อ านาจ กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆกำรใช้อ ำนำจสั่งกำร  
 กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 



 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์ หน้ำ 49 

 

   
ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ใช้ในการวัดการรับรู้ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ พฤติกรรมกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของตนเอง 
 พฤติกรรมกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ทบทวนนโยบำยเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
 จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนลดลง/ไม่มีเลย และสร้ำงควำม

เชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยในในกำรร้องเรียนเมื่อพบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน  
 กระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงน ำผลกำร

ตรวจสอบไปปรับปรุงกำรท ำงำน 

4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ กำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ใช้ในการวัดการรับรู้ 
คุณภาพการท างาน กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ ยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส 

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดและให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม
กัน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำน
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบดเบือนข้อมูล  

 ประสบกำรณ์ตรงในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืน ๆ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ  ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำง 
ที่หลำกหลำย เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่ต้องครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพำะผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 มีช่องทำงในกำรส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร และมีกำรชี้แจงกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยอย่ำงชัดเจน 

การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

กำรปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำน
ของหน่วยงำน 

 กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว โดยมี
กระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้มำรับบริกำร/ผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำ และให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้
โปร่งใสมำกข้ึน 
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เกณฑ์การให้คะแนน: ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงำนส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม/อบรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของกรมกำรแพทย์เพ่ือรับทรำบเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)และ
น ำไปด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม/อบรม ต้องเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่อง
ดังกล่ำวตลอดปีงบประมำณ 

2 หน่วยงำนน ำส่งรำยชื่อกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 

3 หน่วยงำนส่งแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสรุปผลกำรตอบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เดือน พฤษภำคม – มิถุนำยน 2563 

4 หน่วยงำนด ำเนินกำรให้กลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก (External) ร่วมตอบแบบวัดกำรรับรู้ในระบบออนไลน์ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด
ประมำณเดือน มิถุนำยน – กรกฎำคม 2563 ตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

5 หน่วยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
รวมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ระดับควำมส ำเร็จของหนว่ยงำนที่ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

    N/A 5 5 
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

1. หน่วยงำนแจ้งรำยชื่อผู้แทนเข้ำร่วมประชุม/อบรม ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. หน่วยงำนน ำส่งรำยชื่อกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 

(Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External)พร้อมแจ้งรำยชื่อผู้ประสำนงำนของ
หน่วยงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

3. หน่วยงำนส่งแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต รอบ 6 เดือน กำรจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมหรือรับฟังควำมคิดเห็น
ตำมประเด็นในแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. หน่วยงำนด ำเนินกำรให้กลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก (External)ร่วมตอบแบบวัดกำรรับรู้ในระบบออนไลน์โดยให้พิมพ์หน้ำยืนยัน
ตอบแบบวัดกำรรับรู้ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

5. หน่วยงำนส่งผลกำรด ำเนินกำรให้กองบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ค าอธิบายแนวทางการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์ หลักฐานประกอบ 

1 
 

หน่วยงำนส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม/อบรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมกำร
แพทย์เพ่ือรับทรำบเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)และน ำไป
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้แทนที่เข้ำร่วม
ประชุม/อบรม ต้องเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่องดังกล่ำว
ตลอดปีงบประมำณ 

แบบแจ้งชื่อผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม/
อบรม เพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนงำนในกำร
ด ำเนินงำนเรื่องกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

2 หน่วยงำนน ำส่งรำยชื่อกลุ่มตัวอย่ำง เพ่ือตอบแบบวัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก (External) ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด  

แบบกำรจัดส่งข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงให้กอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (กลุ่มงำน
คุ้มครองจริยธรรม) 

3 หน่วยงำนส่งแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พร้อมสรุปผลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เดือน พฤษภำคม – 
มิถุนำยน 2563 

หลักฐำนกำรส่งแบบสอบถำม และสรุปผล
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่
เดือน พฤษภำคม – มิถุนำยน 2563 

4 หน่วยงำนด ำเนินกำรให้กลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (Internal) และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก 
(External)ร่วมตอบแบบวัดกำรรับรู้ในระบบออนไลน์ 
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดประมำณเดือนพฤษภำคม – 
กรกฎำคม 2563 ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 
 

Print out หรือหลักฐำนยืนยันตอบแบบ
วัดกำรรับรู้ของ 2 กลุ่มตัวอย่ำง 
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5 หน่วยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนตำมตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
รวมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำง
พัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ส่งให้กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ภำยใน เดือน สิงหาคม 2563 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นำงสำวนฤมล สุรเมธีกุล โทร. 095-207-2817 
2. นำงสำวมณีรัตน์ สุรำฤทธิ์ โทร. 095-372-8295 
3.   คณะกรรมกำรคุณธรรม จรยิธรรมควำมโปรงใส และกำรปอ้งกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต โทร. 095-372-8295 

 4.   กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี  โทร. 095-207-2835 
 5.   กลุ่มงำนพัสดุและบ ำรุงรักษำ โทร. 095-207-2866 
 6.   กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล ยุทธศำสตร์และแผนงำน โทร. 095-207-2871 
 7.   งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โทร. 095-207-2841 
 8.   งำนเวชนิทัศน์ โทร. 095-207-2872 
 9.   หน่วยประสำนงำนโครงกำรก่อสร้ำงฯ โทร. 088-828-0224 
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มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด  
กรณีที่ 1 
มีครบ 

ทุกตัวชี้วัด 

 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 กำรบริหำร
งบประมำณและ
กำรบริหำรพัสดุ 

3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
      รำยจ่ำยภำพรวม  

5  

3.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
     รำยจ่ำยลงทุน 

2 

 กำรจัดกำรพลังงำน 
3.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
      ประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน 

3 

รวม 10 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย : 
  1. กำรพิจำรณำผลส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปีจะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของหน่วยงำน จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
  2. กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ภำพรวมของหน่วยงำนเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่หน่วยงำนได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 
ถึงเดือนกันยำยน 2562 หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี จะน ำยอดงบประมำณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

เหตุผล : 
  ด้วยกรมบัญชีกลำงได้จัดให้มีกำรมอบรำงวัลองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินกำรคลังขึ้น ซึ่งรำงวัลดังกล่ำวมีเจตจ ำนงเพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังในภำพรวมของ
ส่วนรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนรำชกำรที่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบี ยบ และมีควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป็นขวัญก ำลังใจให้กับส่วนรำชกำรที่มีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน (ด้ำนกำรเงินกำรคลัง) 
ให้ได้รับกำรยกย่อง เป็นที่ยอมรับ เพรำะกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่
ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังอย่ำงถูกต้องโปร่งใส 
และเป็นที่เชื่อถือศรัทธำของประชำชน โดยประเมินในภำพรวมของส่วนรำชกำรใน 5 มิติ คือ มิติด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง มิติด้ำนกำรเบิกจ่ำย มิติด้ำนกำรบัญชี มิติด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน และมิติด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด 
ซึ่งเป็นกำรประเมินตำมขั้นตอนกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง กล่ำวคือ เริ่มต้นจำกด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เมื่อจัดซื้อจัดจ้ำงส ำเร็จแล้วก็จะเข้ำสู่ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรลงบัญชี และมีกำรตรวจทำนโดย
หน่วยตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนงำน ที่ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
และท้ังนี้ หำกมีกำรผิดพลำดหรือเกิดกำรละเมิดขึ้นก็จะเข้ำสู่ขั้นตอนกำรละเมิดทำงแพ่งซึ่งเป็นมิติด้ำนสุดท้ำย 
  ดังนั้น กองบริหำรกำรคลังในฐำนะผู้รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ในด้ำนมิติกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง มิติด้ำนกำรเบิกจ่ำย มิติด้ำนกำรบัญชี จึงได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย์ ทั้งนี้เพ่ือส่งผลให้กรมกำรแพทย์ได้รับกำรคัดเลือกเป็นองค์กรที่มีควำมเป็น
เลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ตลอดจนสร้ำงควำมโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธำของ
ประชำชน 

สูตรการค านวณ : 

 
เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่หน่วยงำนเบิกจ่ำยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมำส x 100 

วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่หน่วยงำนได้รับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมำส 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 

76 78 80 82 84 

  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
หมายเหตุ : 
 1. ก ำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนตำมมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

 2. ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้รวมการก่อหนี้และการเบิกจ่าย (PO+เบิกจ่าย) 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 
ข้อมูลในระบบ GFMIS / กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี สรุปรำยงำนประจ ำเดือนและรำยงำนผลกำร 

ด ำเนินงำน 6 และ 12 เดือน ส่งงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยบริกำร 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

1. นำงสำวนำฎอนงค์ จันทร์น้อย  โทร. 088-282-0226 
2. นำงละเอียด  บัวรำช  โทร. 095-207-2827 
3. นำงคมคำย สมบูรณ์ดี  โทร. 095-205-1308 
4. นำงศุภมำส สุวรรณเมฆ  โทร. 095-205-1304 
5. นส.เบญจมำศ วันนำพ่อ  โทร. 095-207-2870 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

ระดับ
ความส าเร็จ 

100.0 0.00 1 
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ตัวช้ีวัดที่  3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อัตรำกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของหน่วยงำน เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนของหน่วยงำน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดย
จะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของ
หน่วยงำนเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่หน่วยงำนได้รับ หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

 รำยจ่ำยลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่รัฐบำลจ่ำยเพ่ือจัดหำทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรำยจ่ำยที่รัฐบำลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสำหกิจโดย
ผู้รับไม่ต้องจ่ำยคืนให้รัฐบำลและผู้รับน ำไปใช้จัดหำทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สำมำรถตรวจสอบได้จำกรหัส
งบประมำณรำยจ่ำย รหัสลักษณะงำนต ำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ 

สูตรการค านวณ : 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่หน่วยงำนเบิกจ่ำยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมำส x 100 
วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่หน่วยงำนได้รับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมำส 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 

64 68 72 76 80 

หมายเหตุ : 
 1. ก ำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนตำมมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
 2. ข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้รวมกำรก่อหนี้และกำรเบิกจ่ำย (PO+เบิกจ่ำย)  
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

ข้อมูลในระบบ GFMIS / กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี สรุปรำยงำนประจ ำเดือนและรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำน 6 และ 12 เดือน ส่งงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยบริกำร 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นำงสำวนำฎอนงค์ จันทร์น้อย  โทร. 088-282-0226 
2. นำงละเอียด บัวรำช  โทร. 095-207-2827 
3. นำงจริยำ  หงส์ทอง  โทร. 081-622-2175 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2559 2560 2561 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 

ระดับ
ความส าเร็จ 

N/A N/A 99.08 
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ตัวช้ีวัดที่  3.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน  
น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย:    
 พลังงำนเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรม  แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงำนเชิงพำณิชย์ภำยในประเทศมำกพอกับควำมต้องกำร         
ท ำให้ต้องพ่ึงพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมูลค่ำกว่ำ 5 แสนล้ำนบำท แนวทำงส ำคัญ      
ที่จะช่วยลดอัตรำกำรเพ่ิมควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ คือกำรส่งเสริมให้มีกำรใ ช้พลังงำน            
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดในทุกภำคส่วน คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2555 ได้มี
มติให้หน่วยงำนรำชกำรด ำเนินมำตรกำรลดใช้พลังงำนลงให้ได้อย่ำงน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้กับ
ภำคเอกชน ภำคประชำชน ในกำรช่วยลดรำยจ่ำยของประเทศโดยลดกำรน ำเข้ำน้ ำมันจำกต่ำงประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำ
จำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  1 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผลกำรใช้พลังงำน ในเว็บ http://www.e-report.energy.go.th อย่ำงชัดเจน 
2 มีกำรปรับปรุงมำตรกำรประหยัดพลังงำนปีงบประมำณ 2563 ในเว็บ http://www.e-report.energy.go.th  
3 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้พลังงำนมำตรฐำน และค่ำดัชนีกำรใช้

พลังงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 
11 เดือน ในเว็บ http://www.e-report.energy.go.th (เดือน ก.ย. 2562 – ส.ค. 2563)  

4 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณพลังงำนที่ใช้จริงไฟฟ้ำ หน่วยkWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ ข้อมูลปริมำณพลังงำนที่ใช้
จริงน้ ำมัน หน่วย ลิตร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครบถ้วนตำมรอบกำรประเมินรอบที่ 1 ในเว็บ http://www.e-
report.energy.go.th ( เดือน ก.ย. 2562 – ก.พ. 2563 ) แล้วเสร็จภำยในเดือน มีนำคม 2563 

5 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณพลังงำนที่ใช้จริงไฟฟ้ำ หน่วยkWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ ข้อมูลปริมำณ
พลังงำนที่ใช้จริงน้ ำมัน หน่วย ลิตร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครบถ้วนตำมรอบกำรประเมินรอบที่ 2 
ในเว็บ http://www.e-report.energy.go.th ( เดือน มี.ค. 2563 – ก.ค. 2563 ) แล้วเสร็จภำยใน
เดือน สิงหำคม 2563 (ก่อนเจ้ำภำพตรวจตัวชี้วัด) 
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

1. คณะท ำงำนลดใช้พลังงำน  โทร. 089-082-9054 
2. หัวหน้ำกลุ่ม/งำน 
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ตัวช้ีวัดที่  4.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ (ของหน่วยงาน) 

น้ าหนัก : ร้อยละ  6 

ค าอธิบาย :  

 การบริหารยุทธศาสตร์ คือ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ ช่วยให้ตระหนักถึงควำมสำมำรถขององค์กร 
ทั้งจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ ที่เป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ได้มีควำมตระหนักและตื่นตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะในยุคปัจจุบัน (Disruption) ได้เห็น
โอกำสใหม่ ๆ และข้อจ ำกัดที่อำจเกิดขึ้น เปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กำรบริหำร
ยุทธศำสตร์ยังช่วยให้องค์กรมีทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง และในท้ำยที่สุด จะช่วยให้องค์กรมีสมรรถนะสูงและสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กร  

 กรมกำรแพทย์ ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัด มีหน้ำที่พัฒนำองค์ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย 
และเหมำะสมต่อบริบทของประเทศไทย ทั้งในเชิงส่งเสริม ป้องกัน รักษำ และฟ้ืนฟู โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง 
น ำองค์ควำมรู้ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในภำพใหญ่ของสำธำรณสุข และพัฒนำหน่วยงำนในส่วนภูมิภำคให้มี
บทบำทในกำรวิเครำะห์หำปัญหำด้ำนสำธำรณสุขที่ส ำคัญในแต่ละพ้ืนที่ของภูมิภำค เพ่ือให้ทุกภำคส่วนรวม
ช่วยกันแก้ไขปัญหำนั้น ๆ โดยด ำเนินกำรภายใต้แผนงานการปฏิรูปกรมการแพทย์ (DMS Reform) ซึ่งเป็น
กำรน ำกำรบริหำรยุทธศำสตร์มำก ำหนดเป็นแผนงำนในแต่ละ Reform ให้เกิดผลกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริกำร
สำธำรณสุขทั้งในเชิงกว้ำง และเชิงลึก สร้ำงประโยชน์ และตอบปัญหำสุขภำพประชำชนโดยตรง ได้แก่  

 Function Reform กำรพัฒนำกำรรักษำที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในผู้ป่วยที่มีปัญหำยุ่งยำกซับซ้อน  
ตำมควำมเชี่ยวชำญของโรงพยำบำลสถำบัน เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ  
(The best for the most)  

 Agenda Reform น ำปัญหำส ำคัญด้ำนสุขภำพระดับประเทศ มีผลกระทบทุกจังหวัด ทุกเขตสุขภำพ 
ฅมำวิเครำะห์หำทำงป้องกันแก้ไขในเชิงระบบอย่ำงครบวงจร 

 Area Reform สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ และองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ใน
ภูมิภำคต่ำง ๆ เพื่อจะได้น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุดตำมบริบทของพื้นที่นั้น ๆ   

 System Reform กำรพัฒนำพ้ืนฐำนส ำคัญที่ช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็ง เพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิรูปใน
ประเด็น Reform อ่ืน ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  และหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย์จะต้องน ำแผนกำรปฏิรูปกรมกำรแพทย์ (DMS Reform) ไป
ทบทวนและจัดท ำแผนกำรปฏิรูปขององค์กรให้สำมำรถด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข เพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้ำนสุขภำพแก่ประเทศชำติ สู่เป้ำหมำย “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน”  
  

มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน รายละเอียด 

1 
มีกำรทบทวนและจัดท ำแผนกำรปฏิรูปขององค์กร (Reform Roadmap) ให้สอดคล้อง/
สนับสนุนแผนกำรปฏิรูปของกรมกำรแพทย์ (DMS Reform) 

2 
มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมแผนกำรปฏิรูปองค์กร (Reform Action Plan) เพ่ือใช้ 
ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

3 
มีกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนปฏิรูปขององค์กร สู่บุคลำกรในองค์กรที่เก่ียวข้องทุกระดับ  
และมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏิรูปองค์กรรอบ 6 เดือน 

4 
มีกำรน ำเสนอแผนงำน ควำมก้ำวหน้ำ และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปขององค์กร  
ในกำรประชุมระดับผู้บริหำรกรมกำรแพทย์  

5 มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏิรูปองค์กรรอบ 12 เดือน  

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

แนวทางการประเมินผล : รอบ 6 เดือน เป้าหมาย ระดับคะแนนที่ 3 

แนวทาง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เอกสารหลักฐาน 
คะแนน 

(5 คะแนน) 

ระดับคะแนนที่ 1 

1. กำรทบทวน และกำรจัดท ำ
แผนกำรปฏิรูปขององค์กร ปี 
2563 (Reform Roadmap) 

ไตรมำส 1 
(ภำยใน พ.ย. 2562) 

1. เอกสำรประกอบกำรประชุม / 
รำยงำนกำรประชุม 
2. แผนกำรปฏิรูปขององค์กร ปี 2563 
(Reform Roadmap) 

0.5 
 

0.5 

ระดับคะแนนที่ 2 

2. กำรจัดแผนปฏิบัติกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปองค์กร (Reform 
Action Plan) 
 

ไตรมำส 1 
(ภำยใน ธ.ค. 2562) 

1. แผนปฏิบัติกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
องค์กร (Reform Action Plan) 

1 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
    N/A N/A 5 
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3. กำรถ่ำยทอดถ่ำยทอดแผน
ปฏิรูปขององค์กร สู่บุคลำกรใน
องค์กรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย 

ไตรมำส 1 
(ภำยใน ธ.ค. 2562) 

1. หนังสือสั่งกำร / ค ำสั่งมอบหมำย / 
รำยงำนกำรประชุม 
2. ค ำรับรองระดับรองผู้อ ำนวยกำร / 
หัวหน้ำกลุ่มงำน / หัวหน้ำงำน 

0.5 
 

0.5 

ระดับคะแนนที่ 3 

4. มีกำรน ำเสนอแผนงำน 
ควำมก้ำวหน้ำ ในกำรประชุม
ระดับผู้บริหำรกรมกำรแพทย์ 
รอบ 6 เดือน 

ไตรมำส 2 
(ภำยใน มี.ค. 2563) 

1. เอกสำรน ำเสนอในกำรประชุม  - 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมกำรปฏิรูปองค์กร
รอบ 6 เดือน (รำยงำนครบถ้วน)  

ไตรมำส 2 
(ภำยใน 16 มี.ค. 

2563) 

1. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
กำรปฏิรูปองค์กร รอบ 6 เดือน 

2 

หมายเหตุ รอบ 6 เดือน  

- แนวทางการประเมินข้อ 4 : หน่วยงำนเสนอแผน และควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
องค์กร ในที่มีผู้บริหำรกรมกำรแพทย์เข้ำร่วม เช่น กำรประชุมผู้บริหำรกรมกำรแพทย์ประจ ำทุกเดือน กำร
ตรวจเยี่ยมโดยท่ำนอธิบดี / รองอธิบดี ฯลฯ โดยกองยุทธศำสตร์และแผนงำนจะรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
ในรอบ 12 เดือน ส่งไปที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

แนวทางการประเมินผล : รอบ 12 เดือน เป้าหมาย ระดับคะแนนที่ 5 

แนวทาง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เอกสารหลักฐาน 
คะแนน 

(5 คะแนน) 

ระดับคะแนนที่ 4 

1. มีกำรน ำเสนอแผนงำนควำม 
ก้ำวหน้ำ ในกำรประชุมระดับผู้บริหำร 
กรมกำรแพทย์ รอบ 12 เดือน 

ไตรมำส 4 
(ภำยใน 11 ก.ย. 

2563) 

1. เอกสำรน ำเสนอในกำรประชุม  1 

ระดับคะแนนที่ 5 

2. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำร (Reform Action Plan) แล้ว
เสร็จภำยใน 30 สิงหำคม 2562 

ไตรมำส 4 
(ภำยใน ส.ค. 

2563) 

1. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมกำรปฏิรูปองค์กร  
รอบ 12 เดือน 

2 

3. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมกำรปฏิรูปองค์กร 
รอบ 12 เดือน  
(ควำมครบถ้วนสมบูรณ์) 

ไตรมำส 4 
(ภำยใน 11 ก.ย. 

2563) 

2 
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หมายเหตุ รอบ 12 เดือน  

- แนวทางการประเมินข้อ 2 : หน่วยงำนจะต้องมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร / กิจกรรมหลัก เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (Reform Action Plan) ให้แล้วเสร็จ ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  
ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น มำพร้อมกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏิรูปองค์กร รอบ 12 เดือน  
แนวทางการประเมินผล : 

 ดำวน์โหลดแบบรำยงำนได้ที่ เว็บไซด์กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมกำรแพทย์  
http://www.dms.moph.go.th/dmsplan เลือกเอกสำร Download 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

1. นำงสำวนฤมล สุรเมธีกุล  โทร. 095-372-8295 
2. นำงสำวฐิติมำ สัมมำสิทธิ์  โทร. 095-207-2832 
3. เจ้ำหน้ำที่งำนยุทธศำสตร์และแผนงำน โทร.095-207-2831-2 
4. หัวหน้ำกลุ่ม/งำน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 6 

ตัวชี้วัดที่ 
กรณีที่ 1  
มีครบทุก
ตัวช้ีวัด 

4.2.1  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567)  2 

4.2.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) 2 

4.2.3  บันทึกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
         สำธำรณสุข (HROPS) 

2 

กรณีท่ี 1 :  หน่วยงำนที่มีต ำแหน่งพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เงินบ ำรุง 
กรณีท่ี 2 :  หน่วยงำนที่ไม่มีต ำแหน่งพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 

4.2.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567)  

น้ าหนัก :   ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย :   
 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง หมำยถึง กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง วิเครำะห์ภำระงำน และ
พิจำรณำกำรใช้ก ำลังคนในภำพรวม แยกประเภท ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร พนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข ให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน กำรปฏิรูประบบสุขภำพ ทิศทำงกรมกำร
แพทย ์DMS Reform พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้เป็น Digital เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำขอรับกำรจัดสรร
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำร และน ำมำรวมไว้ที่ส่วนกลำง ขอจัดสรรพนักงำนรำชกำร ขอก ำหนด
กรอบพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำแผนควำมก้ำวหน้ำจัดท ำแผนปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง เป็นต้น 
โดยทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำง และกลไกกำรท ำงำนของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับกำร
ปฏิรูประบบสุขภำพ ทิศทำงกรมกำรแพทย์ และ DMS Reform (HR Transformation) 

2. รวบรวมข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกำรวิเครำะห์จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เช่น จ ำนวนบุคลำกร 
ปริมำณงำนย้อนหลัง 3 ปี และภำระงำนที่คำดว่ำจะด ำเนินกำรในอนำคต 

3. จัดท ำรำยละเอียดข้อมูลอัตรำก ำลัง ประกอบกำรวิเครำะห์จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เช่น จ ำนวนบุคลำกร
แยกประเภทสำยงำน ระดับต ำแหน่ง อำยุ กำรเกษียณอำยุรำชกำร  เป็นต้น  

4. น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และค ำนวณอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

5. สรุปผล และจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567) ส่งกรมกำรแพทย์  
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำง และกลไกกำรท ำงำนของหน่วยงำน ให้สอดคล้อง
กับกำรปฏิรูประบบสุขภำพ ทิศทำงกรมกำรแพทย์ และ DMS Reform (HR Transformation) 

2 
รวบรวมข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกำรวิเครำะห์จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เช่น จ ำนวน
บุคลำกร ปริมำณงำนย้อนหลัง 3 ปี และภำระงำนที่คำดว่ำจะด ำเนินกำรในอนำคต 

3 
จัดท ำรำยละเอียดข้อมูลอัตรำก ำลัง ประกอบกำรวิเครำะห์จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เช่น จ ำนวน
บุคลำกรแยกประเภทสำยงำน ระดับต ำแหน่ง อำยุ กำรเกษียณอำยุรำชกำร  เป็นต้น 

4 น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และค ำนวณอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

5 สรุปผล และจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

งำนทรัพยำกรบุคคลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 และ 12 เดือน ส่งงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน
และคณะกรรมกำรบริหำรฯ ตำมระดับควำมส ำเร็จระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR Scorecard) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

1. นำงสำวนฤมล สุรเมธีกุล  โทร. 095-372-8295 
2. นำงสำวมณีรัตน์ สุรำฤทธิ์ โทร. 095-372-8295 
3. หัวหน้ำกลุ่ม/งำน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 5 ปี (2563-2567) 
ระดับ

ความส าเร็จ 
    N/A N/A N/A 
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4.2.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย :   
การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดกรมกำรแพทย์ 

มีกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer) และสุขภำวะองค์กร (HPI) น ำผลกำรประเมินเป็น Input  
ในกำรก ำหนดแผนงำนโครงกำรใน แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมกำรแพทย์ (HR Scorecard)  
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิต และควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำนมีเป้ำประสงค์ คือ สร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
ประกอบด้วย 9 ด้ำน คือ สุขภำพกำยดี ผ่อนคลำยดี น้ ำใจดี จิตวิญญำณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภำพเงินดี 
และกำรงำนดี 

ขั้นที่ 1 กำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer) ตำมรอบที่ก ำหนด 
ขั้นที่  2 น ำผลจำกกำรวิ เครำะห์และแปรผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer)  

มำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแผนงำน/ โครงกำรรองรับในมิติที่ 5 ของแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
กรมกำรแพทย์ (HR Scorecard) 

ขั้นที่ 3 สื่อสำรแผนงำน/ โครงกำร กำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ให้ทุกหน่วยงำน
ด ำเนินกำรตำมแผน 

ขั้นที่ 4 ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร และรำยงำนสรุปและประเมินผล
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำร  

ขั้นที่ 5 หน่วยงำนน ำเสนอผลงำนโดดเด่น 1 เรื่อง (เลือกจำก 9 ด้ำน) เพ่ือจัดท ำเป็นหน่วยงำนต้นแบบ 
(Role Model) 

บุคลากร  หมำยถึง ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer) ตำมรอบที่ก ำหนด 

2 
น ำผลจำกกำรวิเครำะห์และแปรผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer)  มำเป็น
ข้อมูลในกำรก ำหนดแผนงำน/ โครงกำรรองรับในมิติที่ 5 ของแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล กรมกำรแพทย์ (HR Scorecard) 

3 
สื่อสำรแผนงำน/ โครงกำร กำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ให้ทุกหน่วยงำน
ด ำเนินกำรตำมแผน 

4 
ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/ โครงกำร และรำยงำนสรุปและประเมินผล ควำม
คืบหน้ำกำรด ำเนินกำร (ส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563) 

5 
หน่วยงำนน ำเสนอผลงำนโดดเด่น 1 เรื่อง (เลือกจำก 9 ด้ำน) หรือผลงำนที่ปรับรูปแบบ และวิธีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร โดยใช้ระบบ Digital แทนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมปกติ เพ่ือจัดท ำเป็น
หน่วยงำนต้นแบบ (Role Model) (ส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563) 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 
 งำนทรัพยำกรบุคคลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 และ 12 เดือน ส่งงำนยุทธศำสตร์และ
แผนงำนและคณะกรรมกำรบริหำรฯ ตำมระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy 
Workplace) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
     1. นำงสำวนฤมล สุรเมธกีุล  โทร. 095-372-8295 
     2. นำงสำวมณีรัตน์ สุรำฤทธิ์   โทร. 095-372-8295 
     3. หัวหน้ำกลุ่ม/งำน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy 
Workplace) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

    N/A N/A N/A 
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4.2.3 บันทึกฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย :   
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) หมำยถึง กำรด ำเนินกำร
บันทึกข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทุกรำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในระบบ
สำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) ภำยใน 3 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ออกค ำสั่ง 
โดยข้อมูล มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  ความเคลื่อนไหว หมำยถึง กำรจ้ำง กำรลำออก กำรย้ำย กำรเลื่อนค่ำจ้ำงประจ ำปี ของพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขภำยในหน่วยงำน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
บันทึกข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ไม่ครบทุกรายเกนิกว่า 6 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ออกค ำสั่ง ในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) 
โดยข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

2 
บันทึกข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ไม่ครบทุกรายเกนิกว่า 5 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ออกค ำสั่ง ในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) 
โดยข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

3 
บันทึกข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ไม่ครบทุกรายเกนิกว่า 4 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ออกค ำสั่ง ในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) 
โดยข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

4 
บันทึกข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ไม่ครบทุกรายเกนิกว่า 3 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ออกค ำสั่ง ในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) 
โดยข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

5 
บันทึกข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขครบทุกราย ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) ภายใน 3 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ออกค ำสั่ง โดยข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 

หมายเหตุ  : 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน ตรวจสอบโดยพิจำรณำควำมเคลื่อนไหวของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
ที่เกิดขึ้นจำกค ำสั่งหน่วยงำน ทั้งนี้ ให้หน่วยงำนส่งส ำเนำค ำสั่งในรูปแบบไฟล์ PDF ทำง Google Drive  
(กองบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะด ำเนินกำรแจ้งภำยหลัง) 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 
 งำนทรัพยำกรบุคคลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 และ 12 เดือน ส่งงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
     1. นำงสำวนฤมล สุรเมธกีุล  โทร. 095-372-8295 
     2. นำงสำวมณีรัตน์ สุรำฤทธิ์   โทร. 095-372-8295 
     3.  นำยธนิสร  เส็งสุข  โทร. 095-372-8295 

  

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

บันทึกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
บุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

    N/A N/A N/A 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 Digital Reform (Digital Transformation)   
น้ าหนัก :  ร้อยละ 8  
กรณีที่ 1 : หน่วยงานบริการ  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็น Smart Hospital 
ค าอธิบาย  

กรมกำรแพทย์จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรบริกำรของหน่วยงำนสังกัดกรมกำรแพทย์ ให้เกิดกำรบริกำรภำครัฐ ข้อมูล องค์ควำมรู้ ทั้งระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับหน่วยงำน มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงำน ทั้ง
กำรบริกำร บริหำร และวิชำกำรด้ำนกำรแพทย์ รวมถึงยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของกรมกำรแพทย์ 
ช่วยให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนดิจิทัลได้สะดวกและรวดเร็ว ลดระยะเวลำรอคอย และกำรเดินทำง
ของผู้รับบริกำร และมีเครื่องมือในกำรดูแลสุขภำพตนเอง (Smart Hospital) อันน ำไปสู่กำรมีข้อมูลส ำหรับ
ประเมินสถำนกำรณ์และปัญหำข้อมูลสุขภำพของประชำชนในภำพรวมของประเทศ   

ค านิยาม:  
Smart Hospital หมำยถึง โรงพยำบำลภำครัฐ สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่มีกำรประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรภำยในโรงพยำบำล ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ และเพ่ือควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรรับบริกำรที่มีคุณภำพดี มีควำมปลอดภัย และทันสมัยอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนดังนี้  

1) Smart IT Infrastructure  
โรงพยำบำลมีกำรด ำเนินงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีวิเครำะห์ จัดระดับควำม

เสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหน่วยงำน บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ติดตำมประเมิน ควบคุม
ควำมเสี่ยงต่อเนื่อง  

2) Smart Tools  
โรงพยำบำลมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร  และกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ ให้มีควำมถูกต้องแม่นย ำ สะดวกรวดเร็ว ลดควำมเสี่ยงควำมผิดพลำดต่ำงๆ ลดระยะเวลำ เพ่ิมควำม
ปลอดภัย และเพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อำทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์อัตโนมัติ ระบบ
บริหำรจัดกำรคิว รูปแบบดิจิทัล รูปแบบออนไลน์  

3) Smart Services  
โรงพยำบำลมีกำรบริหำรจัดกำรกระบวนงำนที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรพัฒนำองค์กรตำม

แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย และ พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เช่น กำรยกเลิกกำรเรียกรับส ำเนำบัตรประชำชนและเอกสำรอ่ืนที่ออกโดยรำชกำร
จำกผู้รับบริกำร กำรลดระยะเวลำรอคอยรับบริกำร กำรมีบริกำรนัดหมำยแบบเหลื่อมเวลำ และมีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical Records) โดยยึดแนวทำง 
EMRAM ของ HIMSS  

EMRAM คือ เครื่องมือในกำรวัดระดับควำมพร้อม EMR (8 Stages) เพื่อกำรพัฒนำสู่สถำนพยำบำลดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ (ซึ่งในทีนี้ก ำหนดให้วัดที่ Stage 4) โดย 
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Stage 0: All three ancillaries not installed 
 ไม่มีระบหลัก 3 ระบบคือ ระบบห้องแล็บ, ระบบห้องยำ, และระบบทำงรังสีวิทยำ 

Stage 1: All three ancillaries installed – Lab, Rad, Pharmacy 
 มีระบบสนับสนุนบริกำรทำงกำรแพทย์ 3 อย่ำง ได้แก่ ระบบห้องแล็บ ระบบห้องยำ และระบบทำงรังสีวิทยำ 

Stage 2: CDR, Controlled medical vocabulary, CDS, HIE capable 
 มี CDR ระบบฐำนข้อมูลตำม Stage 1 ซึ่งสำมำรถส่งข้อมูลมำบันทึกในฐำนข้อมูลนี้ได้ แพทย์สำมำรถเข้ำมำดูข้อมูล

เหล่ำนี้ รวมถึงสำมำรถบันทึกข้อมูลที่เกิดจำกกำรเขียนลงกระดำษแล้วสแกนได้ 

Stage 3:  Clinical documentation, CDSS (error checking) 
 มีระบบบันทึกให้ยำกับคนไข้ มีหน่วยผู้ป่วยในอย่ำงน้อย 1 หน่วย น ำระบบ Nursing/Clinical Documentation มำ

ใช้ (เช่น Vital sign, Flow Sheets, Nursing Notes) โดยเชื่อมต่อเข้ำกับ CDR  
 มีระบบ PACS ให้แพทย์ที่อยู่นอกหน่วยรังสีวิทยำสำมำรถเข้ำไปดูด้วยได้ผ่ำนระบบเครือข่ำยภำยในองค์กร สำมำรถ

ท ำ CDS Level 1 ส ำหรับ Error Checking  

Stage 4: CPOE; Clinical decision support (clinical protocols) 
 แพทย์สำมำรถใช้ระบบ  CPOE สั่งกำรรักษำ สั่งยำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  สำมำรถท ำ CDS Level 2 คือมีกำรใช้ 

Evidence-based medicine protocols เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 
Stage 5:  Full R-PACS 

 ระบบ PACS ที่เก็บข้อมูลได้จำกอุปกรณ์ตรวจหลำยชนิด support ไฟล์ DICOM  และแพทย์จำกหน่วยอื่นก็
สำมำรถเข้ำดูได้ผ่ำนระบบเครือข่ำย 

 Stage 6:  Physician documentation (templates), Full CDSS, Closed loop medication 
administration 
 แพทย์บันทึกข้อมูลเข้ำระบบในผู้ป่วยในให้ได้อย่ำงน้อย 1 หน่วย เช่น บันทึก progress notes, consult notes, 

discharge summaries หรือ problem list & diagnosis list 
 level 3 CDS variance and compliance alerts  
 Closed loop medication administration แพทย์สั่งยำ, เภสัชตรวจสอบควำมถูกต้องและออก barcode ให้

แพ็คเกจยำ, พยำบำลจะให้ยำคนไข้โดยแสกน barcode , ฯลฯ อำจใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ เช่น RFID 
 เป้ำหมำยก็คือ “five rights” ของกำรให้ยำ คือ right patient, right time, right drug, right dose, และ right route. 

 Stage 7:  Complete EMR, Data analytics to improve care 
 ไม่ใช้กระดำษ  
 มีกำรท ำ Data warehousing 
 มีควำมพร้อมในกำรแชร์ clinical information ข้ำมสถำนพยำบำลในรูปของ standardized electronic 

transactions   
 มีกำรสรุปข้อมูลผู้ป่วยตลอด patient journey ผ่ำนหน่วยต่ำง ๆ เช่น จำก Out-patient มำ Emergency 

Department แล้วไปต่อ In-patient ก่อนจะย้ำยหน่วยมีกำรสรุปข้อมูลก่อน 
 ในระบบ closed loop medication management มีกำรรวมกำรให้เลือดและกำรให้นม  
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4) Smart Administration  
          โรงพยำบำล/หน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดระบบงำนให้มีควำมเชื่อมโยงกันได้อย่ำงอัตโนมัติ โดยน ำระบบสำรบรรณ 
พัสดุ  ERP (Enterprise Resource Planning) มำใช้ โดยเฉพำะระบบหลักของโรงพยำบำล (Core Business Process) 
เพ่ือให้มีระบบสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินกำรบัญชี 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ป้องกันปัญหำกำรขำดแคลนและควำมไม่สมดุลด้ำนทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรในระบบบริกำร มีกำร
บริหำรจัดกำร Unit Cost ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม และเพ่ือเพ่ิมคุณภำพระบบบริกำร จัดกำรระยะเวลำรอคอยได้
อย่ำงเหมำะสม  

5) Smart Outcome   
          โรงพยำบำลมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำร มี Unit Cost ในเกณฑ์ที่เหมำะสมสำมำรถเปรียบเทียบ
(Benchmarking) กับหน่วยงำนอ่ืนได้  มีกำรจัดกำรและป้องกันควำมเสี่ยง (Proactive Risk Management) ที่ดีในทุก
มิติ เพ่ือให้กำรบริกำรมีคุณภำพดีในทุกมิติ และมีกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงำน อย่ำงยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมินผล :  

ประเด็น รายละเอียด หลักฐาน 
1 

 
Smart IT Infrastructure 
มีกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
หน่วยงำน พร้อมจัดท ำแผนกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
หน่วยงำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ส ำนักสำรสนเทศฯ 
จัด Workshop เพ่ือให้
หน่วยงำนมีรำยงำน 
Enterprise risk 
management ของ IT 
Infrastructure เสนอกรม 

2 Smart Tools1 
  2.1 Queue: มีหน้ำจอแสดงล ำดับคิวรอรับบริกำรในจุดที่เหมำะสม 
เพ่ือลดควำมแออัดบริเวณจุดบริกำร และหน้ำห้องตรวจ  
  2.2 ใช้งำนระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (on Cloud) กรมกำร
แพทย ์ 

 
2.1 แบบประเมิน
ตนเองตำมที่ส ำนัก
สำรสนเทศฯ ก ำหนด 
2.2 หลักฐำนแสดงกำร
ใช้งำนระบบ 

3 
 

Smart Tools2 (เลือกอย่ำงน้อย 2 ข้อ ) 
  3.1 Queue: มีช่องทำงออนไลน์ หรือช่องทำงแจ้งเตือนคิวรับบริกำร 
อย่ำงน้อย 1 จุด เช่น คิวพบแพทย์ 
  3.2 Devices: มีกำรเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่ำง
น้อย 1 อุปกรณ์ที่มีศักยภำพในกำรเชื่อมต่อ เข้ำสู่ HIS ของโรงพยำบำล
นั้น ๆ อัตโนมัติ 
  3.3 มีกำรใช้งำนระบบบริหำรพัสดุ โดยมีบัญชีผู้ใช้งำนของหน่วยงำน มี
กำรส่งข้อมูลครุภัณฑ์ท้ังหมดของหน่วยงำนเพ่ือจัดเก็บลงในระบบ และมี
กำรใช้งำนระบบเพ่ือสร้ำงรำยงำนตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุคงเหลือ

 
3.1 – 3.2 แบบประเมิน
ตนเองตำมที่ส ำนัก
สำรสนเทศฯ ก ำหนด 
 
 
3.3 รำยงำนตรวจสอบ
กำรรับ-จ่ำยพัสดุ
คงเหลือประจ ำปี 
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ประจ ำปี 
  3.4 มีกำรใช้งำนระบบ Planning and Budget Management System 
(PBMS) 

 
3.4 ประเมินจำกระบบ 

4 Smart Services1  
  4.1 ยกเลิกกำรเรียกรับส ำเนำบัตรประชำชนและเอกสำรอ่ืนที่ออกโดย
รำชกำร จำกผู้รับบริกำร 
  4.2 EMRAM ผ่ำนระดับ 3 

 
4.1 - 4.2  แบบประเมิน
ตนเองตำมที่ส ำนัก
สำรสนเทศฯ ก ำหนด 

5 Smart Services2 (เลือกอย่ำงน้อย 2 ข้อ ) 
  5.1 มีกำรจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(EMR : Electronic Medical Records)  
  5.2 มีกำรใช้ใบสั่งยำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ) 
  5.3 มีข้อมูลระยะเวลำรอคอยรับบริกำรตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ำมำรับบริกำรจน
สิ้นสุดกำรให้บริกำร ส่งให้ส่วนกลำงกรมกำรแพทย์ อย่ำงน้อย 1 จุด 
บริกำร OPD  
  5.4 มีบริกำรนัดหมำยแบบเหลื่อมเวลำ หรือมีกำรจัดกลุ่มผู้รับบริกำร 
ได้รับบริกำรตรงเวลำหรือแตกต่ำงเล็กน้อยอย่ำงเหมำะสม 

 
5.1 – 5.4 แบบประเมิน
ตนเองตำมที่ส ำนัก
สำรสนเทศฯ ก ำหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจำรณำจำกประเด็นที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

ประเด็น 
คะแนนตามประเด็น 

 ประเด็น 1 ประเด็น 2  ประเด็น 3  ประเด็น 4 ประเด็น 5 
คะแนน 0.5 1.5 0.5 1.5 1 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ : 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรอบ 6, 12 เดือน 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานปะกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

Digital Reform (Digital Transformation)   
ระดับ

ความส าเร็จ 
    N/A     N/A N/A 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
1. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 
3. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัฒนำระบบสุขภำพ 
4. รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
5. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
1. นำยมำโนช ทองมำก   โทร. 095-205-1307 
2. นำยกษิดิศ ขวัญละมูล   โทร. 095-207-2841 
3. นำงสำวสุนิษำ เนียมเทศ   โทร. 095-205-1307 
4. นำงสำวนฤมล สุรเมธีกุล    โทร. 095-207-2817 
5. นำงสำวนำฏอนงค์  จันทร์น้อย  โทร. 088-282-0226 
6. นำงละเอียด  บัวรำช   โทร. 095-207-2827 
7. นำงสำวฐิติมำ  สัมมำสิทธ์   โทร. 095-207-2832 
8. นำงสำวประภำวรินทร์ อำจเดช  โทร. 095-207-2816 


