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ตัวช้ีวัดที่ 3.1:  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก   : คปสอ. ร้อยละ 6 
ค าอธิบาย : 
 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) คือ การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีการประชุมประจ าทุกเดือน ซึ่ง
ประกอบด้วย  

ประธาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือ สาธารณสุขอ าเภอ   
คณะท างาน ผู้แทน โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  รพ.สต.  เทศบาล ศูนย์วิชาการ หน่วยงาน

สาธารณสุขที่สังกัดกระทรวงอ่ืนที่ตั้งในพ้ืนที่ เป็นอย่างน้อย 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
                          5 ระดับ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ครบองค์ประกอบ 
ระดับ 2 มีการจัดท าแผนและแนวทางการด าเนินงานภาพ คปสอ.  ประจ าปี 2559 
ระดับ 3 มีการประชุมคณะกรรมการฯ และสรุปรายงานการประชุม จ านวน 4 ครั้ง 
ระดับ 4 มีการประชุมคณะกรรมการฯ และสรุปรายงานการประชุม จ านวน 6 ครั้ง 
ระดับ 5 มีการประชุมคณะกรรมการฯ และสรุปรายงานการประชุม จ านวน 8 ครั้งข้ึนไป 

วิธีการประเมิน :  
1.  คปสอ.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจ าปี 2559  
2.  จัดส่งสรุปรายงานการประชุม ให้ สสจ.นศ.(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)  ทุกครั้ง  
3.  ด าเนินการระดับคะแนน 1 – 5  จังหวัดจะประเมินตามหลักฐานที่ คปสอ.รายงานจังหวัด เท่านั้น 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด   
 นางสุพัตรา  นาคแป้น  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ    

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  มือถือ 0841885490 โทร. 075 343409 ต่อ 314 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2   :  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
หน่วยวัด   : ระดับ 
น้ าหนัก  : คปสอ.  ร้อยละ 2.5 
ค าอธิบาย  : 

1. การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

2. ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอหมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้าน 

2.1. ด้านการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
2.2. ด้านพัสดุ (ตามนโยบายธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข)ได้แก่ วัสดุส านักงาน ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่

ยาวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม 
  2.3   ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

    2.4   ด้านการเงิน 
 ระดับความส าเร็จการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน 
ระดับอ าเภอ หมายถึง การด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดโดยแบ่งระดับความส าเร็จเป็น 5 ระดับ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย :  ร้อยละ 100 ของภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                       ภายในเสรจ็สิ้น  
สูตรการค านวณ : ก าหนด(A/B *100) โดยที่ A = ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ   
                      ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสร็จสิ้น 

B = จ านวนรพ.สต.ของภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ (23 อ าเภอ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:ก าหนดเป็นระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
                          5 ระดับ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามความเสี่ยงสอดคล้อง

นโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบสอบทานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
1) ด้านการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
2) ด้านพัสดุ 
3) ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
4) ด้านการเงิน 
แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัตจิากนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดและแจ้งแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้หน่วยรับตรวจทราบ(การตรวจสอบต้องเสร็จสิ้นภายในเดือน
พฤษภาคม 2559) 

2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบทีไ่ด้รับอนุมัติ ครอบคลุมโรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบล 
ร้อยละ  50=   0.20 
ร้อยละ  60=   0.40 
ร้อยละ  70=   0.60 
ร้อยละ  80=   0.80 
ร้อยละ  90=   1.00 

3 แจ้งสรุปผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบ 
4 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 

- รายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภายใน 30 วัน  
หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

5 สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของคปสอ. (เชิงผลผลิต ผลลัพธ์) พร้อมข้อเสนอแนะปญัหา 
อุปสรรค ส่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในเดือนมิถุนายน 2559 

 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
ระดับคปสอ.: ระดับความส าเร็จการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ของภาคีเครือข่าย
ตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายในระดับ
อ าเภอ 

ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับอ าเภอ ด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน และประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ตลอดจนมีกระบวนการ
ติดตามหน่วยงานท่ีไมด่ าเนินการตาม

1. ภาคีเครือข่ายมีแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี
2. ภาคีเครือข่ายปฏิบัตติาม
แผนการตรวจสอบภายใน 
3. ภาคีเครือข่ายมีการก ากับ 

หน่วยงานในสังกัด สป.มีกลไกการ
ตรวจสอบภายในอย่างเป็น
รูปธรรมคือ 
1. แผนการตรวจสอบภายใน
สอดคล้องนโยบาย สป. 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ข้อเสนอแนะรายงานการตรวจสอบ
ภายใน(เจตนารมณ์ : ต้องการให้
หน่วยงานมีแผนการตรวจสอบภายใน
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
ปลัดกระทรวง มีการปฏิบัตติามแผน
ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลติ 
ผลลัพธ์ 

ติดตาม  
4. มีการติดตามการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอ แนะของรายงาน
การตรวจสอบภายใน 
5. มีหลักฐานเชิงประจักษ์การ
ด าเนินการแกไ้ข 

 

2. มีการปฏิบัตติามแผน 
3. มีการก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการตรวจสอบเชิง
ผลผลติ ผลลัพธ์ 
4. ข้อเสนอแนะตามรายงานการ
ตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไข
ทุกประเด็น 

 

รายละเอียดการตรวจติดตาม 
ล าดับที ่ การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจติดตาม 

1 แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

๑. แผนการตรวจสอบภายใน ระดบัอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
๒. ตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบสอบทานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดังนี ้
๑) ด้านการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒) ด้านพัสดุ 
๓) ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
๔) ด้านการเงิน 
๓. แผนการตรวจสอบภายในไดร้บัอนุมัติจากนายแพทยส์าธารณสขุจังหวัด 
๔. บันทึกการแจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ให้
หน่วยรับตรวจทราบ 

2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบบสอบทานการตรวจสอบภายในรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
3 แจ้งสรุปผลการตรวจสอบ

ภายในให้หน่วยรับตรวจทราบ 
๑. เอกสารสรุปผลการตรวจสอบภายในรายโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดับต าบล 
๒. เอกสารแจ้งหน่วยรับตรวจทราบ 

4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน - รายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

5 สรุปผลการตรวจสอบภายใน
ภาพรวมของจังหวัด  

แจ้งสรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของอ าเภอ ให้จังหวัดทราบภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
  นางอัจฉรา  รังสฤษติกุล  นักจัดการทั่วไปช านาญการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  โทร. 075 343409-10  มือถือ0840579108  

E – mail atchara_rs@windowslive.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3   :  ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน (โรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ) 
   หน่วยวัด   : ระดับ 
   น้ าหนัก  : โรงพยาบาล ร้อยละ1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 2 
   ค าอธิบาย  : 

              การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะท างาน ผู้รับผิดชอบและบุคลากรของ
หน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและด้านประสิทธิผลของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
             ความส าเร็จของการควบคุมภายใน จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่ได้ก าหนดเป็นแนวทางไว้ 
เกณฑ์การให้คะแนน:ก าหนดเป็นระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
                          5 ระดับ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 
โรงพยาบาล 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ งวดวันที่ 30 กันยายน 2558 
2 คณะท างานมีการพิจารณาก าหนดความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรมปรับปรุงป ี2559 

โดยได้จัดท าแบบ ปย 2  ปย 3 
3 มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน 
4 จัดส่งรายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2559 
5 จัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และรายงานการ

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 
(ผลส าเร็จมีหลักฐานเชงิประจักษ์) 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หนว่ยงานมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะท างานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการควบคุมภายใน 
พร้อมทั้งมีการก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าและติดตามการควบคุมภายใน 

2 คณะท างานมีการพิจารณาก าหนดความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรมปรับปรุง 
โดยจัดท าตามแบบ ปย 2  ปย 3 

3 มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
4 จัดส่งรายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ภายในวันที่  15 

กรกฎาคม 2559 
5 จัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไปสสจ.นศ. รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
2. ก าหนดให้โรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
  นางอัจฉรา  รังสฤษติกุล  นักจัดการทั่วไปช านาญการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  โทร. 075 343409-10  มือถือ0840579108  

E – mail atchara_rs@windowslive.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.4 :  ระดับความส าเร็จของการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก : โรงพยาบาล ร้อยละ0.5ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 1.5 
ค าอธิบาย  : 

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  หมายถึง  งบที่จัดท าข้ึน เพื่ออธิบายถึงผลต่างระหว่างยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารของหน่วยงาน  และยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร  ยอดทั้งสองจะมีการปรับปรุง แก้ไข
เพื่อให้เป็นยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องดังนั้น เม่ือหน่วยงานวางระเบียบการควบคุมเงินสดโดยน าเงินที่ได้รับฝากเข้าธนาคาร  
และการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการเปรียบเทียบเงินฝากธนาคาร   และเช็คที่สั่งจ่าย   ตามที่
ปรากฏในบัญชีเงินฝากของธนาคารกับตามที่ปรากฏในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานว่าตรงกันหรือไม่ และถ้าไม่
ตรงกันเพราะเหตุใด  โดยจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารขึ้น  ทั้งนี้   เพื่อปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารให้มีจ านวนที่ถูกต้อง   
ดังนั้น   ทุกวันสิ้นเดือนใหเ้จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร   และจัดท างบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคาร  เปรียบเทียบ  ยอดเงินฝากในบัญชีของธนาคาร  ให้ตรงกับยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานงบ
เทียบยอดเงินฝากธนาคาร  

ความส าเร็จของการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จะพิจารณาจากยอดบัญชีตามรายงานทางการเงินของบัญชี
เงินฝากธนาคาร ตรงกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร และมีการจัดท าบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร  ทะเบียนคุม
เช็ค ทะเบียนจ่ายเช็ค เพื่อเป็นหลักฐานซึ่งเป็นที่มาของยอดบัญชีตามรายงานทางการเงินตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 
เกณฑ์การให้คะแนน:ก าหนดเป็นระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
                          5 ระดับ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดท าทะเบียนคมุเช็ค ทะเบยีนจ่ายเช็ค บัญชีเงินฝากธนาคาร  
2 จัดท าทะเบียนคมุเช็ค ทะเบยีนจ่ายเช็ค บัญชีเงินฝากธนาคาร งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตามยอด

คงเหลือในสมดุบัญชีของธนาคาร  
3 จัดท าทะเบียนคมุเช็ค ทะเบยีนจ่ายเช็ค บัญชีเงินฝากธนาคาร งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตามยอด

คงเหลือในสมดุบัญชีของธนาคาร ถูกต้องและตรงกับรายงานงบทดลองประจ าเดือน  
4 จัดท าทะเบียนคมุเช็ค ทะเบยีนจ่ายเช็ค บัญชีเงินฝากธนาคาร งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตามยอด

คงเหลือในสมดุบัญชีของธนาคาร ถูกต้องและตรงกับรายงานงบทดลองประจ าเดือน เสนอผูม้ีอ านาจลงนามทุกเดือน
หลังวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

5 จัดท าทะเบียนคมุเช็ค ทะเบยีนจ่ายเช็ค บัญชีเงินฝากธนาคาร งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตามยอดคงเหลือ
ในสมุดบญัชีของธนาคาร ถูกต้องและตรงกับรายงานงบทดลองประจ าเดือน เสนอผู้มีอ านาจลงนามทุกเดือนภายใน
วันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประจ าเดือนทุกเดือน 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
  นายมานะ  พรหมราช  นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  โทร. 075 343409-10  มือถือ 083 502 1432  

E – mail : manaprom2323@hotmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ค านิยาม -เงินงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้รับจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยการ
พิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยจะใช้
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากการวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณและทะเบียนคุมยอด
การเบิกจ่าย 
-การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบ
ด าเนินงานภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่าย
งบด าเนินงานภาพรวมทีส่ านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้รับ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 98 
กลุ่มเป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-2หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 90 92 94 96 98 

 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 1. นางอัจฉรา  รังสฤษติกุล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2. นางชวนพิศ  วาทิตตพันธ์ จพ.สถิติช านาญงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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ตัวชี้วัดที่  3.6 ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงนิ สามารถควบคุมปัญหา
ทางการเงินระดบั 7 ของหน่วยบริการ 

ค านิยาม 1.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน หมายถึง ความสามารถพัฒนาและควบคุมก ากับให้หน่วย
บริการมีสมรรถนะ และ ประสทิธิภาพในการบริการ การเงินการคลัง จนไม่ประสบปัญหาทาง
การเงิน 
2.ปัญหาการเงินระดับ 7 หมายถึง ระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์เฝ้าระวังทางการเงินใน
ระดับสูงสุด 7 คะแนน ประกอบด้วย 
       1) Current Ratio  < 1.5  =   1   คะแนน 
       2) Quick  Ratio   < 1.0  =    1   คะแนน 
       3) Cash  Ratio    < 0.8  =    1   คะแนน 
       4)  ทุนส ารองสุทธิติดลบ   =    1   คะแนน 
       5) ผลประกอบการขาดทนุ =   1   คะแนน 
       6) ระยะเวลาทนุส ารองเพียงพอค่าใช้จ่าย < 3 เดือน  =  2  คะแนน 

เกณฑ์เป้าหมาย วัดจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแตล่ะองค์ประกอบ 
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - โรงพยาบาล ส่งรายงานงบทดลองตามผังบัญชีที่ปรบัปรุง ปีงบประมาณ 2559 ทาง 

เว็บไซด์กลุ่มงานพฒันาระบบการเงินการคลัง  กระทรวงสาธารณสุข 
(http://hfo.cfo.in.th)ภายในวนัที่ 20  ของเดือนถัดไปและดาวน์โหลดข้อมูลที่ผา่นการวิเคราะห์
แล้วมาตรวจสอบ และน าเสนอรายงานทางการเงินผูบ้ริหารทุกเดือน 
- รพ.ดาวน์โหลดข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซด์ (http://hfo.cfo.in.th)ภายในวันที่  30  ของเดือน
ถัดไปมาวิเคราะห์เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมคปสอ.ทุกเดือน 

เกณฑ์การประเมิน: ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ  พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปา้หมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคณะท างานบริหารการเงินการคลังและมีการประชุมวิเคราะหส์ถานการณ์ทางการเงนิอย่างนอ้ยทุก

ไตรมาส 
2 มีการก าหนดปัญหาหรือประเดน็ที่เป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบดา้นการเงินการคลังในพื้นที่ 
3 มีกระบวนการแก้ปัญหา/เสนอแผน/มาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายหรือประเด็นที่เป็นปัญหาพร้อมทั้งน า

เครื่องมือมารใช้ในการบริหารประสิทธิภาพ เชน่ ดชันี 7 ระดับ ,HGR,  Mean Cost ฯลฯ 
4 มีการแก้ปัญหาและติดตามแผนบริหารการเงินอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส 
5 มีผลงานหรือหลักฐานเชิงประจกัษ์ถึงความส าเร็จหรือเป็นที่ยอมรับ (ผ่านเกณฑ์ดัชนีวิเคราะหส์ถานะ

การเงิน 7 ระดับ และประสทิธภิาพของกรรมการประเมินระดับกระทรวง)  
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิรุณ  คงศรีชายต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

โทรศัพท์ส านักงาน: 075-343409  ต่อ 321, 086-4765954   มือถือ  081-3709430 
โทรสาร: 075-346940E-mail: winrun14@ gmail.com กลุ่มงานประกันสุขภาพ   



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
146                                       มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 3.7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาต้นทุนบริการ (Unit Cost) 
ค านิยาม 1.หน่วยบริการในพื้นที่ หมายถงึโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจงัหวัด ระดับ

โรงพยาบาลศนูย์  โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
2.ต้นทุนต่อหน่วย หมายถึงตน้ทนุผู้ป่วยนอกและผูป้่วยในรวมทกุสิทธิ(total cost)ต่อหน่วยน้ าหนัก 
โดยผู้ปว่ยนอกใช้จ านวนคร้ัง  ผูป้่วยในใช้ Adjust RW  ที่ค านวณจากข้อมูลในบัญชีเกณฑ์คงค้างใน
ลักษณะ Cost to charge โดยราคา charge ใช้ราคาลูกหนี้ ตามที่กลุ่มประกนัแจ้ง 
3.เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ หมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(mean + 
1SD)โดยก าหนดตน้ทนุผู้ปว่ยนอกละผู้ป่วยใน หากค่าใดค่าหนึง่เกินเกณฑ์จะถือว่ามีปัญหา
ประสิทธิภาพ 
4.กลุ่มระดับบริการ หมายถึงกลุม่ของโรงพยาบาลในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
เกณฑ์การจ าแนกกลุ่มระดับบรกิารที่ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขก าหนดและเผยแพร่ในเว็บ
ไซด์กลุ่มประกนัสุขภาพwww.higthai.orgและhttp://hfo.cfo.in.th 
5.ต้นทนุต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ หมายถึงประสิทธิภาพการควบคุมคา่ใช้จา่ย
ของหน่วยบริการ 2 องค์ประกอบ 
      1)การจัดระบบบริการเพื่อให้มีต้นทุนลดลง  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดการลงทุน และการ
บริหารระบบคลงั และ การจัดซือ้ร่วมเพื่อลดต้นทุน 
      2)การควบคุมค่าใช้จา่ยของหน่วยบริการตามปัญหาของแต่ละหน่วยซึ่งมีคา่ใช้จา่ยสูงในหมวด
ต่าง ๆกันโดยต้นทุนรวม ทัง้ต้นทุนค่าแรง(Labor cost : LC)  ต้นทุนวสัดุ(Material cost : MC)  
ต้นทุนลงทนุ(Captial  cost : CC)  ต้นทนุด าเนินการ(Operating  cost: OC) ลดลงอย่างเหมาะสม  
ต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มบริการ  โดยต้นทนุต่อหน่วยของโรงพยาบาล ไม่เกินคา่เฉลี่ย
รวมเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ไม่เกิน mean+SD) ของกลุ่มระดับบริการ 

เกณฑ์เป้าหมาย วัดจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแตล่ะองค์ประกอบ 
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด ระดับโรงพยาบาลโรงพยาบาล

ศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - โรงพยาบาล ส่งรายงานงบทดลองตามผังบัญชีที่ปรบัปรุง ปีงบประมาณ 2559 ทางเว็บไซด์กลุ่ม

งานพฒันาระบบการเงินการคลงั  กระทรวงสาธารณสุข (http://hfo.cfo.in.th)ภายในวันที่ 20  
ของเดือนถัดไปเมื่อกระทรวงตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทนุจากงบทดลอง แบบ Quick Method 
ตามกลุ่มขนาดโรงพยาบาลและประชากรที่รับผิดชอบ  แล้ว หน่วยบริการดาวนโ์หลดข้อมูลที่ผา่น
การวิเคราะห์ต้นทุนบริการมาพฒันางาน 
2.สสจ.นศ.ดาวนโ์หลดข้อมูล หลังจากกระทรวงตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนจากงบทดลอง แบบ 
Quick Method ตามกลุ่มขนาดโรงพยาบาลและประชากรที่รับผิดชอบแล้วทางเว็บไซด์ 
(http://hfo.cfo.in.th) 
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เกณฑ์การประเมิน: ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานร่วม (จากแผนกหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) ร่วมรับผิดชอบในการจัดท าต้นทุน

บริการ Unit Cost 
2 มีแผนการที่จะพัฒนาการจัดท าต้นทุน Unit Cost ไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีของ รพ. 
3 มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลบริการเพ่ือการจัดท าต้นทุน (Service Data)  
4 มีการน าผลการค านวณต้นทุนบริการแบบ Quick Method เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร (ผอ.)  

อย่างน้อยทุกไตรมาส 
5 มีการพัฒนาการจัดท าต้นทุนแบบ Modified Full Cost ต่อเนื่องจากปี 2558  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายค ารพ  พรรณรายต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
โทรศัพท์ส านักงาน: 075-343409  ต่อ 321, 086-4765954   มือถือ  081-3675009 
โทรสาร: 075-346940E-mail: khamrop2009@ gmail.com 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
148                                       มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัดที่  3.8 มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยา  
ค านิยาม ยา ตามความหมาย ใน พ.ร.บ.ยา 2510 
เกณฑ์เป้าหมาย การจัดซื้อร่วมของยา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ยาที่จัดซื้อร่วมเขต/จังหวัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลในการจัดซื้อยาในปีงบประมาณ 2558 
2. รวบรวมข้อมูลในการจัดซื้อยาใน ช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ  2558 

แหล่งข้อมูล หน่วยจัดซื้อ(โรงพยาบาล) 
รายการข้อมูล 1 A1 = มูลค่าการจัดซื้อยาร่วม 
รายการข้อมูล 2 B1 = มูลค่าการจัดซื้อยาทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2558 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A1/B1) X100  
ระยะเวลาประเมิน ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุก 3 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 
การจัดซื้อร่วมยา ร้อยละ - 15 35 

 

วิธีการประเมินผล ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทุก 3 เดือน 
 

เกณฑ์การประเมิน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-2 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนน ดังนี้ 
 

หน่วยวัด  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 31 33 35 37 39 

 

เอกสารสนับสนุน - 
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล  นางนิรมล  ตันติธรรม           ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
โทร.  075-343409 ต่อ 121               มือถือ 087-4735991 
กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บริโภค           e-mail : fdanakhon@gmail.com 
 

 
 
 
 

mailto:fdanakhon@gmail.com
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ตัวชี้วัดที่  3.9  มูลค่าการจัดซื้อร่วมของเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ค านิยาม เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ตามความหมายในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ

จัดการด้านยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 2557 

เกณฑ์เป้าหมาย การจัดซื้อร่วมของเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
กลุ่มเป้าหมาย เวชภัณฑ์มิใช่ยาที่จัดซื้อร่วมเขต/จังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลในการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาในปีงบประมาณ 2559 

2. รวบรวมข้อมูลในการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีงบประมาณ 2559 

แหล่งข้อมูล หน่วยจัดซื้อ (โรงพยาบาล) 
รายการข้อมูล 1 A2 = มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม 

รายการข้อมูล 2 
B2 = มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีงบประมาณ 2559 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A2/B2) x100 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละ - 15 35 

วิธีการประเมินผล ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน:  

 
 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 31 33 35 37 39 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ชื่อ – สกุล  นางนิรมล  ตันติธรรม                  ต าแหน่ง  เภสัชการช านาญการ 
ชื่อ – สกุล  นางสาวณัฐธิดา  รอดแก้ว             ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
โทร. 075-343409 ต่อ 121                         มือถือ  081-8938748 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
e-mail: fdanakhon@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่  3.10   มาตรฐานความปลอดภัยด้านยา 
ค านิยาม ความปลอดภัยด้านยา เป็นการตรวจจับ การประเมิน ความเข้าใจ และการป้องกัน

อาการไม่พึงประสงค์ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา 
เกณฑ์เป้าหมาย คะแนนมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา 13 ประเด็น มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3  
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานแบบประเมินตนเอง เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2555 2556 2557 

คะแนนเฉลี่ย 3.72 3.65 3.45 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 2 2.5 3 3.5 4 

วิธีการประเมินผล 
รายงานความปลอดภัยด้านยา 13 เกณฑ์ ที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งลงข้อมูลผ่าน 
http://phdb.moph.go.th/hssd1/umd/HSS_PRARMACY/report/report_3.php 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 

 
ชื่อ – สกุล  นางนิรมล  ตันติธรรม                  ต าแหน่ง  เภสัชการช านาญการ 
ชื่อ – สกุล  นางสาวณัฐธิดา  รอดแก้ว             ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
โทร. 075-343409 ต่อ 121                         มือถือ  081-8938748 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  e-mail: fdanakhon@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
151                                       มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่  3.11 อ าเภอมีฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

ค านิยาม ระบบฐานข ้อมูลหมายถึง ระบบการจ ัดเก็บข ้อม ูลด้านส ิ่งแวดล ้อมและส ุขภาพจาก แหล ่งต ่างๆ
เพ ื่อให ้ม ีข ้อม ูลทั้งระด ับส ่วนกลาง เขตส ุขภาพและจ ังหว ัดท ี่นำไปใช ้ให ้เก ิดประโยชน ์ในการ
ดำเน ินงาน โดยข ้อม ูลครอบคล ุมในประเด ็นปัญหาท ี่สำค ัญของพื้นที่ ทัง้ ข ้อม ูลด ้านอนาม ัย
สิ่งแวดล ้อมพื้นฐาน(เช ่นม ูลฝอยต ิดเชื้อ ม ูลฝอยทั่วไป สิ่งปฎ ิก ูล ส ุขาภ ิบาลอาหารและน้ า
มาตรการทางกฎหมายสาธารณส ุขฯลฯ) และข ้อม ูลประเด ็น พื้นที่เสี่ยงต ่อส ุขภาพจากมลพ ิษ
สิ ่งแวดล ้อมใน3กลุ ่มหล ักค ือ1)พื้นท ี่เสี ่ยงต ่อส ุขภาพ จากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย2)พื้นที่เสี ่ยง
ตอ่สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ3)พื้นที่ ท ี่คาดว ่าจะม ีป ัญหาสิ ่งแวดล ้อมก ับส ุขภาพและหนึ ่งประเด ็น
ค ือประเด ็นงานตามนโยบาย รฐับาล(เช่นพื้นที่ท่องเที่ยวฯลฯ) 

สถานการณ ์ด ้านสิ ่งแวดล ้อมและส ุขภาพหมายถ ึง การรวบรวมข ้อม ูลด ้าน ส ิ่งแวดล ้อม
และส ุขภาพท ี่เก ิดขึน้ในรอบปี เพื ่อให ้เห ็นการเปล ี่ยนแปลงในแต ่ละปี รวมทัง้ประเด ็น
สถานการณ ์ส ิ่งแวดล ้อมและส ุขภาพ ท ี่ม ีความส าค ัญและเป ็นท ี่สนใจ ของประชำชนรวมทั้งการ
คาดการณ์แนวโน ้มสถานการณ์ในอนาคตพร ้อมท ั้ง ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงาน 

ระบบเฝ้าระว ังด้านสิ่งแวดล ้อมและส ุขภาพหมายถึง การมีข้อมูลที่ได ้จากการ 
รวบรวมตามประเดน็ด ้านสิง่แวดล้อมและส ุขภาพอยา่งเป ็นระบบและต่อเนื่อง และน ามา วิเคราะห์ 
เผยแพร่ รวมทั้งนำผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา(เชน่ การสรา้งความรว่มมือกับภาคี เครือข่ายการ
ประเมินความเสี่ยงการสื่อสารเตือนภัยให้กับประชาชนในพืน้ที ่และการ พัฒนางานวิจัย ฯลฯ) 

เกณฑ์เป้าหมาย มี/ไม่ม ี
กลุ่มเป้าหมาย สสอ. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.แบบรายงานการประเมินตนเอง อ าเภอมีระบบการจัดการป ัจจัยเสี่ยงด ้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2.จังหว ัดนิเทศติดตามปีละ 2 คร้ัง 
วิธีการประเมินผล 
 

อ าเภอ จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวังดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ
และบนัทึกในฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
ประเมินผลโดย งานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.นศ 

เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มี/ไม่ม ี - - - - มีฐานข้อมูล ครบ 2ด้านคือ 

1.สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
2.ระบบเฝ้าระวงัด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายนุกูล  เพชรชนะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทร. 075 343409 ต่อ 122  มือถือ 0817374985  กลุ่มงานสง่เสริมสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผล
และ รายงานข้อมูลระดบั
อ าเภอ 

โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลทกุแห่ง 
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ตัวชี้วัดที่  3.12 อ าเภอด าเนินการกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
ค านิยาม ด าเนินการกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง สาธารณสุขอ าเภอมีส่วนร่วมใน

การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่นให้องค์ความรู้ทางด้าน
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ประสาน สนับสนุนการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
หลักกฏหมายแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

เกณฑ์เป้าหมาย มี/ไม่มี 
กลุ่มเป้าหมาย สสอ. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.แบบรายงานผลการด าเนินการกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

2.จังหว ัดนิเทศติดตามปีละ 2 ครั้ง 
วิธีการประเมินผล 
 

อ าเภอ จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และบันทึก
ในฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
ประเมินผลโดย งานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.นศ 

เกณฑ์การประเมิน 
หนว่ยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มี/ไม่มี - - - - มีรายงานผลการด าเนินงาน 

  
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายนุกูล  เพชรชนะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

โทร. 075 343409 ต่อ 122  มือถือ 0817374985  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
หน่วยงานประมวลผลและ 
รายงานข้อมูลระดับอ าเภอ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
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ตัวชี้วัดที่  3.13 ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้มาตรฐาน 
ค านิยาม เทศบาลทุกระดับ หมายถึง เทศบาลนครเทศบาลเม ือง เทศบาลตำบล) 

มีระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้มาตรฐาน หมายถึง มีการดำเน ินงานอนาม ัย
สิ ่งแวดล ้อมตามบทบ ัญญ ัต ิแห ่งกฎหมายขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นที ่ได ้
มาตรฐานงานอนาม ัย สิ ่งแวดล ้อมและพระราชบ ัญญ ัต ิการสาธารณส ุขพ.ศ.2535 และ
ฉบ ับแก ้ไขพ.ศ. 2550 โดยหน่วยงานสาธารณสุข ส ่งเสร ิมและผล ักด ันให ้องค ์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถิ ่น ม ีการจ ัดบร ิการอนาม ัยสิ ่งแวดล ้อมและมีการประเม ินตนเองตามเกณฑ ์
ร ับรองค ุณภาพระบบบร ิการอนาม ัยสิ ่งแวดล้อมที ่กรมอนาม ัยกำหนด(Environmental 
Health Accreditation :EHA) อย ่างน ้อย 2 ด ้านจาก 4 ด้านค ือ 
1)ด ้านการจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหาร 
2)ด้านการจ ัดการค ุณภาพน้ าบร ิโภค 
3)ด ้านการจ ัดการสงปฏ ิก ูล 
4)ด ้านการจ ัดการม ูลฝอย 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับ 
กลุ่มเป้าหมาย เทศบาลทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล รพ./สสอ. 

รายการข้อม ูล1 A= จ านวนเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์ร ับรองค ุณภาพระบบบร ิการอนาม ัยสิ ่งแวดล้อม 

รายการข้อม ูล2 B= จ านวนเทศบาลทั้งหมด  
สูตรการค านวณตัวชี้วัด A/BX  100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6, 9 และ 12 เดอืน 
เกณฑ์การประเมิน:ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 45 50 55 60 

 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นายนุกูล  เพชรชนะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทร. 075 343409 ต่อ 122  มือถือ 0817374985  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผล
และ รายงานข้อมูล
ระดับอ าเภอ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
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ตัวช้ีวัด 3.14 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม  
ค านิยาม  โรงพยาบาลคุณธรรม หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส 

ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และหลัก
กฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้าใจ เคารพใน
ศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ และบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและแผ่นดิน 
 ธรรมาภิบาล (good governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง แสดงออกโดยการกระทา 
ทางกาย วาจา และจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจาใจในการประพฤติปฏิบัติจน
เกิดเป็นนิสัย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  
จริยธรรม หมายถึง การอันพึงประพฤติโดยถูกต้องตามสภาพ 
การเสริมสร้างและพัฒนา หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การ
สร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ การเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และ
พฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานระดับจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย โรงพยาบาลคุณธรรม ระดับ 5  
กลุ่มเป้าหมาย รพศ./รพท./รพช. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากแผนเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน 
แหล่งข้อมูล 1.รายงานการประชุมชี้แจงนโยบาย 

2.ประเด็นคุณธรรมร่วมที่บุคลากรในหน่วยงานเลือกและยึดถือปฏิบัติ 
3.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
4.เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตามแผนฯ เช่น โครงการภาพถ่ายกิจกรรมฯ 
5.เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์การพัฒนาหน่วยงาน เช่น ผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ผลการประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ฯลฯ 
6.เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับวิเคราะห์ผลการด าเนินการ ปัจจัยที่ท าให้ส าเร็จ ปัจจัยที่ท าให้
ล้มเลว และแผนการบริหาร และพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมในการเสริมปัจจัยที่ท าให้
ส าเร็จ และแก้ไขปัจจัยที่ล้มเหลว 
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เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ระดับข้ันตอนของความส าเร็จ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √       
2 √ √    
3 √ √ √   
4 √ √ √ √  
5 √ √ √ √ √ 

อธิบายระดับขั้นตอนความส าเร็จ 
ระดับ ผลการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 

1 หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบาย และหาจุดร่วมที่บุคลากรทุกคนตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติในการน าไป
พัฒนา “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

2 1. ด าเนินการระดับ 1 และ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
3. จัดท าแผนเสริมสร้างการบริหาร และพัฒนา“โรงพยาบาลคุณธรรม” 

3 1. ด าเนินการระดับ 2 และ  
2. หน่วยงานด าเนินการตามแผนเสริมสร้างและพัฒนาการเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม”  

4 1. ด าเนินการระดับ 3 และ  
2. หน่วยงานผลลัพธ์การด าเนินการพัฒนาหน่วยงานบริการเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

5  1. ด าเนินการระดับ 4 และ  
2. หน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินการ และปรับปรุงแผนการบริหาร พัฒนา “โรงพยาบาล
คุณธรรม” 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางอรุณี  จ ารูญโรจน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร. 075-343409 ต่อ 323        มือถือ 089 – 6460680  
e-mail : arunee52@gmail.com                
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  (งานพัฒนาบุคลากร) 
                

 
 
 
 
 

mailto:arunee52@gmail.com
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แบบรายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานหรือโรงพยาบาลคุณธรรม (ระบุ)...................................... 

ล าดับ ประเด็น หน่วยบริการ/โรงพยาบาล 
  ข้อมูล ข้อมูลเพ่ิม 
1 หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบายและก าหนดคุณธรรมร่วม  

(อัตลักษณ์) ขององค์กร (โปรดระบุอัตลักษณ์ในช่วงข้อมูล
เพิ่ม) 

 
              ม ี          

ระบุ........................................................ 
...............................................................  

             
               ไม่ม ี

ระบุ........................................................ 
............................................................... 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน               
               ม ี          

ระบุ........................................................ 
...............................................................  

              
               ไม่ม ี

ระบุ........................................................ 
............................................................... 

3 จัดท าแผนเสรมิสร้างการบริหาร และพัฒนาการเป็น
“โรงพยาบาลคณุธรรม” 

              
               ม ี          

ระบุ........................................................ 
...............................................................  

              
               ไม่ม ี

ระบุ........................................................ 
............................................................... 

4 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมตามแผนเสรมิสร้างและ    
พัฒนาการเป็น   “โรงพยาบาลคณุธรรม” 

              
               ม ี          

ระบุ........................................................ 
...............................................................  

              
               ไม่ม ี

ระบุ........................................................ 
............................................................... 

5 ผลลัพธ์การด าเนินการพัฒนาหน่วยงาน ให้เป็น 
“โรงพยาบาลคณุธรรม” 

              
               ม ี          

ระบุ........................................................ 
...............................................................  

  
              
               ไม่ม ี

ระบุ........................................................ 
............................................................... 

6 ประเมินผลการด าเนินการ               
               ม ี          

ระบุ........................................................ 
...............................................................  

  
              
               ไม่ม ี

ระบุ........................................................ 
............................................................... 

7 ปรับแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปญัหา               
               ม ี          

ระบุ........................................................ 
...............................................................  

  
              
               ไม่ม ี

ระบุ........................................................ 
............................................................... 

8 การพัฒนาต่อยอด               
               ม ี          

ระบุ........................................................ 
...............................................................  

  
              
               ไม่ม ี

ระบุ........................................................ 
............................................................... 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.1 ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
................................................................................................................................................... 
1.2 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร 

 ............................................................................................................................. ................................ 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
 ..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ผู้รายงาน.......................................................... 
ต าแหน่ง.......................................................... 
วัน/เดือน/ปี...................................................... 
โทร............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
158                                       มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 


