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สารบญั 
 

                 หนา้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การดูแลเด็กในกลุ่มวัยเรียนอายุ 6-12 ปี 

         1.1.1   ร้อยละของเด็กในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ school mental health 1
   ได้รับการตรวจคัดกรองปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม 

                      1.1.2   ร้อยละของจํานวนเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการหรือพฤติกรรมในโรงเรียนแล้ว 3 
                                ได้รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการหาผูป่้วยกลุ่มเสี่ยง    

1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา   5 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความสําเรจ็ในการเข้าถึงการรักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค      

1.3.1 ระดับความสําเร็จของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับ  7 
การรักษาด้านเลเซอร์ภายใน 30 วัน   

1.3.2   ร้อยละของการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  9 
1.3.3  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันได้รับยา rTPA  11 

 และสามารถเปิด หลอดเลือดสมองได้ 
   1.3.4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสมากกว่า 6 เดือน  13  

ได้รับการตรวจติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จในการรักษาโรค 
  1.4.1  อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)   15
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ  17 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2     ร้อยละของการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการภายในเวลาที่กําหนด 19 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน     20 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)      22 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ    24 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน    38 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดาํเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ัง 40
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     ตัวชี้วัดที่ 1.1 : การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี 
          1.1.1 : ร้อยละของเด็กในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ School mental health ได้รับการตรวจคัด 
                    กรองปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม 
 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 5 
คําจํากัดความ :  
          School mental health (SMH) คือ ระบบการดูแลสุขภาพกายและจิตใจภายในโรงเรียน เนื่องจากเด็ก
กลุ่มวัย 6-12 ปี เกือบทั้งหมดจะอยู่ในระบบการศึกษาภายในโรงเรียน ซึง่จะมีการดูแลด้านการเรียนเป็นส่วนใหญ ่
ยังขาดการดูแลด้านสาธารณสุขอยู่ ดังนั้น ระบบ School mental health จึงช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต
ที่ดีกับเด็กในวัยนี้ โดยใช้ทีมสหวิชาชีพและแพทย์ ร่วมกับคุณครู ร่วมกันวางแผน ดูแล คัดกรอง ส่งเสริม เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ภายในโรงเรียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
          การตรวจคัดกรองปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม คือ ส่วนหนึ่งในการดูแลของระบบ SMH ซึ่งจะทําให้
เด็กสามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือและข้อมูลจากคณุครูเป็นหลัก เนื่องจากคุณครูจะเป็นผู้
เห็นปัญหาได้ชัดเจนและมีข้อมูลของเด็กที่น่าเชื่อถือได้ โดยจะมีการคัดกรองเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. คัดกรองจากการสังเกตพฤติกรรมโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ 
2. คัดกรองจากการสังเกตพฤติกรรม 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบคัดกรองตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิตที่ใช้

คัดกรองปัญหาเด็กในวัยเรียน แบ่งเป็น 4 ด้านหลัก คือ สมาธิสั้น ออทสิติก เรียนรู้ช้า และแอลด ี
3. คัดกรองจากแพทย์และสหวชิาชีพผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีการคัดกรองซ้ําแบบรายบุคคลในรายที่ทําการ

คัดกรองแล้วใน 2 ข้อ ข้างต้น แล้วพบปัญหา 
เป้าหมายในการตรวจคัดกรอง : จํานวนเด็ก ที่มีอายุระหว่าง 6 -12 ปี จาํนวน 20 โรงเรียน (จาก 

โรงเรียนทั้งหมดในอําเภอบ้านแพ้ว 40 โรงเรียน) 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

1 2 3 4 5
1.1  การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเด็กวัยเรียน 6- 12 ปี   

        1.1.1  ร้อยละของเด็กในโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ School mental health ได้รับ
การตรวจคั ดกรองปัญหาพัฒนาการและ
พฤติกรรม 
 

ร้อยละ 85 87.5 90 92.5 95
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

จํานวนเด็กที่ได้รับการคัดกรอง 
 

คน  680

จํานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน 
 

คน  683

ร้อยละของเด็กในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
School mental health ได้รับการตรวจคัด
กรองปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม 
 

ร้อยละ N/A N/A 99.56

 

สูตรการคํานวณ :  
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- ร้อยละของเด็กในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ School mental health ได้รับการตรวจคัด 

                 กรองปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม 
                         =  จํานวนเด็กที่ได้รับการคัดกรอง x 100 
                              จํานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนเด็กนักเรียนที่ได้รับการตรวจคัดกรองปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม 
2. ทะเบียนเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ    เบอร์โทรศพัท์ : 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : แพทยฺหญิงวชิราภรณ์  พรหมจิตติพงศ์    เบอร์โทรศพัท์ : 08-1932-0095 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 : การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี 
         1.1.2 : ร้อยละของจาํนวนเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการหรือพฤตกิรรมในโรงเรยีนแล้วได้รับการรักษา 
                   ต่อเนื่องที่โรงพยาบาล
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 5 
คําจํากัดความ :  

         ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
1. กลุ่มปัญหาพัฒนาการ ได้แก่ 

     1.1 ปัญหาพัฒนาการช้ารอบด้าน (เรียนรู้ช้า) 
     1.2 ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า 
     1.3 ปัญหาพัฒนาการด้านสังคมล่าช้า (ออทิสติก) 
     1.4 ปัญหาพัฒนาการ อ่าน เขียน คํานวณ ล่าช้า 
     1.5 ปัญหาพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่น การได้ยิน การชัก โรคทางพันธุกรรม เป็นต้น 

          2.  ปัญหาด้านพฤติกรรม ได้แก่ ปัญหาสมาธิสั้น, ปัญหาเกเร ก้าวร้าว, ปัญหาไม่ไปโรงเรียนและปัญหา
พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น กัดเล็บ ดูดนิ้ว ฉี่รดกางเกง 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

1.1  การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเด็กวัยเรียน 6-12 ปี   
      1.1.2  ร้อยละของจํานวนเด็กที่มีปัญหา
พัฒนาการหรือพฤติกรรมในโรงเรียนแล้ว
ได้รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล 

 

ร้อยละ 40 45 50 55 60

 

      รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาต่อเนื่องที่
โรงพยาบาล 

คน - - 270

จํานวนเด็กที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด
 

คน - - 662

ร้อยละของจํานวนเด็กที่มีปญัหาพฒันาการ
หรือพฤติกรรมในโรงเรียนแล้วได้รับการรกัษา
ต่อเนื่องที่โรงพยาบาล 

ร้อยละ - - 40.78
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สูตรการคํานวณ :  
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- ร้อยละของจํานวนเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการหรือพฤติกรรมในโรงเรียนแล้วได้รับการรักษาต่อเนื่องที่

โรงพยาบาล 
                       =  จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล x 100 
                                       จํานวนเด็กที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนเด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง 
2. ทะเบียนเด็กนักเรียนที่เข้ามารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ    เบอร์โทรศพัท์ : 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : แพทยฺหญิงวชิราภรณ์  พรหมจิตติพงศ์    เบอร์โทรศพัท์ : 08-1932-0095 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2  : ระดับความสําเร็จในการหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

          1.2.1 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 10 
คําจํากัดความ  :  

1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะน้ําตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เนื่องจากการเผาผลาญน้ําตาลผิดปกติ ทํา
ให้น้ําตาลถูกขับออกทางปัสสาวะ ความผิดปกตินี้อาจมีสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กรรมพันธ์ุ , ภาวะอ้วน , 
หรือขาดการออกกําลังกาย 

ระดับน้ําตาลในเลือดที่ถือว่าเกิดภาวะเบาหวาน ต้องมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
2. เบาหวานขึ้นตา คือ โรคเบาหวานซึ่งมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติเป็นเวลานานหลายปี ทําให้เส้นเลือด
ฝอยทั่วร่างกายเปลี่ยนแปลงไป เช่น ที่ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาจะเกิดการผิดปกติ  มีเม็ดเลือด น้ําเหลือง 
และไขมัน ซึมออกมาในจอประสาทตา ทําให้จอประสาทตาบวมขาดออกซิเจน เป็นเช่นนี้นานๆ เข้า จะเกิดเส้น
เลือดงอกใหม่ มีเลือดออกง่าย น้ําวุ้นตาขุ่นมัว จอประสาทตาลอกและทําให้ตาบอดในที่สุด  

 เรียกโรคแทรกซ้อนที่เกิดที่จอประสาทตาในตาของผู้ป่วยเบาหวานว่า “เบาหวานขึ้นตา” 
3. การตรวจจอประสาทตา ดําเนินการตรวจโดยจักษุแพทย์ ผ่านกล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล  
(Digital slit lamp microscope)  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

1.2  ระดับความสําเร็จในการหาผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง 

  

     1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา 

ร้อยละ 69.5 74 78.5 83 87.5

       

      รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

จํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ
จอประสาทตา            

คน 1,970 2,618 2,770

จํานวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 
 

คน 3,451 3,345 3,525

ร้อยละของผูป้ว่ยโรคเบาหวานได้รับการ
ตรวจจอประสาทตา  

ร้อยละ 57.08 78.27 78.58
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สูตรการคํานวณ :  
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- ร้อยละของผูป้ว่ยโรคเบาหวานที่ได้รบัการตรวจจอประสาทตา  

=  จํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา X 100 
                     จํานวนป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน 
2. ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางพีระพรรณ  มหาธนานุสรณ์ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9517 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ระดับความสําเร็จในการเข้าถึงการรักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค 
         1.3.1 : ระดับความสําเร็จของผู้ปว่ยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร ์
                   ภายใน 30 วัน 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 10 
คําจํากัดความ :  

1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะน้ําตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เนื่องจากการเผาผลาญน้ําตาลผิดปกติ ทํา
ให้น้ําตาลถูกขับออกทางปัสสาวะ ความผิดปกตินี้อาจมีสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กรรมพันธ์ุ , ภาวะอ้วน , 
หรือขาดการออกกําลังกาย 

ระดับน้ําตาลในเลือดที่ถือว่าเกิดภาวะเบาหวาน ต้องมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
2. เบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดขนาดเล็ก 
(microangiopathy) ที่จอประสาทตา ทําให้เส้นเลือดมีการถูกทําลายและเกิดการอุดตัน จอประสาทตาส่วนที่อยู่
ใกล้เคียงจึงขาดเลือด (ischemia) มีการหลั่งสารกระตุ้นให้มีเส้นเลือดใหม่ที่ผิดปกติ (neovascularization) จาก
เส้นเลือดบริเวณข้างเคียงมาสู่บริเวณที่ ischemia แต่เส้นเลือดเกิดใหม่นี้มักเปราะแตกง่ายกว่าเส้นเลือดปกติ (ทํา
ให้เกิดเลือดออกในจอประสาทตาและวุ้นตา) และอาจดึงให้จอประสาทตาลอก ทําให้ผู้ป่วยตาบอดได้ 
3. การรักษาโดยเลเซอร์ จะช่วยชะลอหรือหยุดโรคมิให้ลุกลามมากขึ้น การรักษาโดยเลเซอร์มีข้อบ่งชี้เมื่อพบมี
หลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น หรือเป็น severe NPDR (Non-Proliferative diabetic retinopathy) และควรให้การ
รักษาโดยเลเซอร์ทันทีเมื่อผู้ป่วยมี high risk PDR (Proliferative diabetic retinopathy)  
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

1.3  ระดับความสําเร็จในการเข้าถึงการ
รักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค   

  

     1.3.1 ระดับความสําเร็จของผู้ป่วยที่
มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับ
การรักษาด้านเลเซอร์ภายใน 30 วัน 

ระดับ 1 2 3 4 5
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      รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
ได้รับการรักษาด้านเลเซอร์ภายใน 30 วัน 

คน  583

ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 

คน  584

ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา
ได้รับการรักษาด้านเลเซอรภ์ายใน 30 วัน 

ร้อยละ N/A N/A 99.83

 

โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงาน
1 ร้อยละ 98 ของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร์ภายใน

30 วัน 
2 ร้อยละ 99 ของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร์ภายใน

30 วัน 
3 ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร์ภายใน

30 วัน 
4 ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร์ภายใน

30 วัน และมกีารติดตามผลการรักษา
5 ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร์

ภายใน 30 วัน และมีการสรุปผลการรักษาพร้อมแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรักษา 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา 
2. ทะเบียนผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสุนิสา  ทองกําพร้า                   เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9517 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ระดับความสําเร็จในการเข้าถึงการรักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค 
         1.3.2 : ร้อยละของการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน      
 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 5 
คําจํากัดความ :  
1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะน้ําตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เนื่องจากการเผาผลาญน้ําตาลผิดปกติ 
ร่างกายไม่สามารถนําน้ําตาลในร่างกายไปใช้ได้อย่างเต็มที่ สาเหตุเนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือถ้าไม่ขาด
ฮอร์โมน แต่ร่างกายไม่ตอบรับต่อฮอร์โมนชนิดนี้ ทําให้น้ําตาลถูกขับออกทางปัสสาวะ ความผิดปกตินี้อาจมี
สาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กรรมพันธ์ุ , ภาวะอ้วน , หรือขาดการออกกําลังกาย                                   
           ระดับน้ําตาลในเลือดที่ถือว่าเกิดภาวะเบาหวาน ต้องมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
2. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ที่มีระดับน้ําตาลในเลือดระหว่าง 100 – 125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

1.3  ระดับความสําเร็จในการเข้าถึงการ
รักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค 

  

     1.3.2 ร้อยละของการเกิดผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ในกลุม่เสี่ยง
โรคเบาหวาน  

ร้อยละ 20 15 10 5 1

    

      รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนราย
ใหม่ ปีงบประมาณ 2558 

คน  

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานปีก่อน 
(ปีงบประมาณ 2557) 

คน  

ร้อยละของการเกิดผูป้่วยเบาหวานรายใหม่
ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ร้อยละ N/A N/A N/A
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สูตรการคํานวณ :  
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- ร้อยละของการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

= ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายใหม่ ปีงบประมาณ 2558 X 100 

                   กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานปีก่อน (ปีงบประมาณ 2557) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ปีงบประมาณ 2558 
2. ฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางนงนุช  ศิริรัตน์     เบอร์โทรศัพท ์: 09-9105-3471 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3   : ระดับความสําเร็จในการเข้าถึงการรักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค 
1.3.3 : ร้อยละของผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลนัได้รบัยา rTPA และสามารถเปดิหลอด 

  เลือดสมองได ้ 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 5 
คําจํากัดความ :  
           เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ปัจจุบันทางการแพทย์ได้กําหนดระยะเวลาที่สามารถ
ให้ยา rTPA (ยาละลายลิ่มเลอืด) ในระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมงหลังจากเกิดอาการของโรค
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ในกรณทีี่ไมม่ีข้อห้ามใช้ยาและญาติยินยอม (แต่ถ้าเกิน 4.5 ช่ัวโมง จะเกิดเป็น
ผลเสียต่อตัวผู้ป่วยมากกว่า เพราะยา rTPA (ยาละลายลิ่มเลือด) ที่ให้จะไปทําให้เลือดกระจายไปที่เยื่อหุ้มสมอง
บริเวณที่เนื้อสมองตาย)  
           โดยมเีป้าหมาย คือ การประสบความสําเร็จในการเปิดหลอดเลือดมากกว่าร้อยละ 80 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

1.3  ระดับความสําเร็จในการเข้าถึงการ
รักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค 

  

     1.3.3 อัตราการประสบความสําเร็จ
ในการให้ยา rTPA และสามารถเปิด
หลอดเลือดสมองได้ 

ร้อยละ 60 67.5 75 77.5 80

       

      รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
ที่ได้รับยา rTPA และสามารถเปิดหลอดเลือด
สมองได้  

คน N/A N/A 12

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
ทั้งหมด 
 

คน N/A N/A 17

อัตราการประสบความสาํเรจ็ในการให้ยา 
rTPA และสามารถเปิดหลอดเลือดสมองได้ 

ร้อยละ N/A N/A 70.58
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สูตรการคํานวณ :  
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- อัตราการประสบความสาํเรจ็ในการให้ยา rTPA และสามารถเปิดหลอดเลือดสมองได้ 

                  =     ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันที่ได้รับยา rTPA และสามารถเปิดหลอดเลือดสมองได้ X 100 
                                            ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทั้งหมด 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตาม CPG การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
2. เวชระเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวสุภลักษณ์  พงษอุ์ทัย   เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9555 ต่อ 1606 



 

13 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3   : ระดับความสําเร็จในการเข้าถึงการรักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค 
1.3.4 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. ที่ได้รับยาต้านไวรัสมากกว่า 6 เดือน ได้รับการตรวจ 

                     ติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 10 

คําจํากัดความ :  

1. CD 4 หมายถึง เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการกําจัดและควบคุมเชื้อโรคนานาชนิด อีกทั้งมี
บทบาท ในการสร้างสารภูมิคุ้มกันในร่างกายใช้เป็นอาวุธต่อสู่กับเชื้อโรคด้วย  
2. การตรวจ CD 4 หมายถึง การตรวจเลือดเพื่อนับจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร 
(ประมาณ 1 หยด) โดยทั่วไปคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติจํานวน CD 4 ประมาณ 700 cells/mm3 ขึ้นไป ถ้าหากผล
การตรวจ CD 4 มีค่าน้อยกว่า 200 cells/mm3  ก็ถือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
3. ไวรัสเอชไอวีกับระดับ CD4    ไวรัสเอชไอวีเป็นเชื้อที่ทําลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยเชื้อชนิดนี้จะมี
ความจําเพาะกับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ช่ือ ทีลิมโฟไซต์ (T lymphocyte) ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่
คุ้มกันป้องกันและทําลายการติดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมชนิดต่างๆ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ที่เยื่อหุ้มเซลล์จะ
มีส่วนประกอบที่เรียกว่า CD 4  ซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญที่จําเพาะต่อการเกาะตัวของอนุภาคของไวรัสเอชไอวี 
ดังนั้นจึงอาจเรียกทีลิมโฟไซต์ (T lymphocyte) ว่าเม็ดเลือดขาว ชนิด CD 4 เมื่อเริ่มติดเชื้อใหม่ๆ จํานวนเชื้อ
ไวรัสยังมีไม่มาก ก็จะค่อยๆ เพิ่มจํานวนในร่างกายมากขึ้นๆ ด้วยการทําลาย ทีลิมโฟไซต์ (T lymphocyte) ชนิด
นี้ไปเรื่อยๆ ถ้าย่ิงร่างกายอ่อนแอและภูมิต้านทานไม่ดีการเพิ่มจํานวนของไวรัสด้วยการทําลายเซลล์ทีลิมโฟไซต์  
(T lymphocyte) ก็จะยิ่งมีมากขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทําให้จํานวนไวรัสมากขึ้น ดังนั้น การตรวจหาระดับ
ความรุนแรงของโรคเอดส์ จึงสามารถตรวจด้วยการตรวจหาปริมาณทีลิมโฟไซต์ (T lymphocyte)  หรือเม็ดเลือด
ขาวชนิด CD4 (CD4 + T-cell) ที่เรียกว่า  "ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4" ซึ่งถ้ามีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
รุนแรงมากขึ้น ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ก็จะมีปริมาณลดต่ําลงเรื่อยๆ         
3. ยารักษาโรคเอดส์ (หรือยาต้านเช้ือไวรัสเอชไอวี) ยาต้านเช้ือไวรัสเอชไอวีมีผลลดจํานวนเชื้อไวรัสให้น้อยลง 
พร้อมทั้งเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาว CD4 เพิ่มมากขึ้น ทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น โอกาสที่จะติดเชื้อโรคฉวย
โอกาสก็จะลดลง และสามารถดําเนินชีวิตได้เป็นปกติ ดังนั้นผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสควรได้รับการตรวจดูระดับ CD4 เมื่อกินยาครบ 6 เดือน และตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องทุกๆ 6 เดือน 
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ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

1.3  ระดับความสําเร็จในการเข้าถึงการ
รักษาเมื่อพบว่าเป็นโรค ร้อยละ 87 89.5 

 
92 

 
93.5 95 

      1.3.4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เอช.
ไอ.วี. ที่ได้รับยาต้านไวรัสมากกว่า 6 เดือน 
ได้รับการตรวจติดตามระดับ CD4  ทุก 6 
เดือน 

  

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

จํานวนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการ
ตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน  

คน N/A 375 415

จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสนานมากกว่า 6 เดือน 

คน N/A 417 440

ร้อยละของผูป้ว่ยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา
ต้านไวรสัมากกว่า 6 เดือน ได้รับการติดตาม
ระดับ CD4 ทุก 6 เดือน 

ร้อยละ N/A 89.93 94.32

 

สูตรการคํานวณ :  
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสมากกว่า 6 เดือน ได้รับการตรวจติดตามระดับ 

CD4 ทุก 6 เดือน 
=   จํานวนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน ×100 
        จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนานมากกว่า 6 เดือน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอสไอวีทั้งหมด 
2. ทะเบียนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอสไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส 
3. ทะเบียนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอสไอวีที่ได้รับการตรวจ CD4 

 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ    เบอร์โทรศพัท์ : 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวทศพร  แสงสีจันทร์         เบอร์โทรศพัท์ : 0-3441-9555 ต่อ 1062 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4    : ระดับความสําเร็จในการรักษาโรค
            1.4.1 : อัตราความสําเร็จของการรักษาวณัโรค (Success Rate)  
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 10 
คําจํากัดความ :  

1. วัณโรค คือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เล็กมากคือเชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis ติดต่อโดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อนี้เข้าไป ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความคงทนต่อ
อากาศแห้ง ความเย็น ความร้อน สารเคมี และอยู่ในอากาศได้นาน ยกเว้น ไม่ทนทานต่อแสงแดด  คนส่วนใหญ่
มักคิดว่าวัณโรคเป็นโรคเกี่ยวกับปอด แต่ความจริงแล้ว เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเช่น ที่ต่อมน้ําเหลือง 
กระดูก เยื่อหุ้มสมอง ปอด แต่ที่พบและเป็นปัญหามากที่สุดในปัจจุบันคือ "วัณโรคปอด" มักพบในคนแก่คนที่
ร่างกายอ่อนแอ จากการเป็นโรคอื่นๆ มาก่อน เช่น หวัด หัด ไอกรน พวกติดยาและโรคเอดส์และในคนที่
ตรากตรําทํางานหนัก พักผ่อนไม่พอ ขาดอาหาร ด่ืมเหล้าจัด หรือในคนที่มีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรค เช่น 
นอนห้องเดียวกัน หรืออยู่บ้านเดียวกัน และพบว่าผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นวัณโรคแทรกซ้อนกันมาก และทําให้วัณโรค
ที่เคยลดลง มีการแพร่กระจายมากขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะทําให้แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากติดต่อได้ง่ายโดยระบบทางเดินหายใจและมีอันตรายถึงชีวิต    

2.  ความสําเร็จของการรักษาวัณโรค เป็นการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้น 
ทะเบียนรักษาทุกรายย้อนหลัง 1 ปี (12 เดือน) โดยผลสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ซึ่ง
ประกอบด้วยจํานวนการรักษาหาย (cure) และจํานวนการรักษาครบ (complete) รวมกันเมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนผู้ป่วยวัณโรคพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน 

การรักษาหาย (cure) หมายถึงผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่ได้รับการรักษาจนครบกําหนด และใน
ระหว่างการรักษามีผลการตรวจเสมหะเปลี่ยนเป็นลบ อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเน้นมีการตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นสุด
การรักษาเปลี่ยนเป็นลบด้วย  

การรักษาครบ(complete) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ที่ได้รับการรักษาจนครบกําหนด ใน
ระหว่างการรักษามีผลการตรวจเสมหะเปลี่ยนเป็นลบ แต่ไม่มีผลกาตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการรักษา 
         3. เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก Success Rate ต้องไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 85 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

1.4 ความสําเร็จของการรักษา           
โรคที่เป็นปัญหาสําคัญ 
     1.4.1  อัตราความสําเร็จของการ
รักษาวัณโรค (Success Rate) 

 
ร้อยละ 

 
85 

 
87.5 

 
 

90 

 
 

92.5 
 

95 
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      รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

จํานวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับ
การรักษาหายและรักษาครบ    

คน 35 32 42

จํานวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่
 

คน 40 36 44

อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค 
 (Success  Rate) 

ร้อยละ 87.50 88.89 95.45
 

 

สูตรการคํานวณ :  
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค  (Success  Rate) 
           =  จํานวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบ   X  100 
                                        จํานวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
- ทะเบียนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม ่

- ทะเบียนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    : นางสายหยุด  อมรลักษณ์ปรีชา เบอร์โทรศัพท ์: 08-6084-1468 



 

17 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบ้ริการ  
 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 10 
หลักการ   :  
            พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติว่า “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบาย
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อจัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดต้ังหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกจิ โดยมีความมุง่หมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดต้ังองค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้” 
องค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงควนมุ่งพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการเพื่อให้บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

             โดยองค์การมหาชนเลือกสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จํานวนงานบริการที่
จะสํารวจ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนสํารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชน
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และนาํผลการสํารวจมาปรับปรุงการให้บริการ 

             ทั้งนี้ การสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการ
เรียนรู้และเข้าใจผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการใหม้ีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ 

    โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอก เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ โดย 

●  วิธีการสํารวจ /แบบสอบถาม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
ก่อนดําเนินการสํารวจ 

●  การสํารวจโดยแบบสอบถามประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

●  ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน 
   ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากองค์การมหาชน 
●  สํารวจในกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และประชากรในชุมชนอําเภอบ้านแพ้ว 
●  ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้มารบับริการในแผนกผู้ป่วยนอกและไม่ได้รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
●  ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่ได้รบัการตรวจและรับไว้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
●  ประชากรในชุมชนอําเภอบ้านแพ้ว หมายถึง  ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว 
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โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงาน
1 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 70
2 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 75
3 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงานผล

การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 85 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงาน
ผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
       

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ  
 

ระดับ N/A 5 4

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล: 
1) รายงานผลการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตาม

ผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานการประชุมครั้งที่เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 

2) รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบวิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม ก่อน
ดําเนินการสํารวจ 

3) เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนที่แสดงผลรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ    เบอร์โทรศพัท์ : 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     :  นางสุรีพร  ทองชั้น                   เบอร์โทรศพัท์ : 08-1365-3933 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ร้อยละของการแก้ปัญหาขอ้ร้องเรียน เก่ียวกับการให้บริการภายในเวลาที่กําหนด 
  
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 6 
หลักการ   :  
1. ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ได้แก่ ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ, ด้าน

กระบวนการให้บริการ, ด้านสิทธิผู้ป่วย, ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ โดยการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนนั้น
ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจนแก้ไขปัญหาแล้วเสรจ็ 

2. พิจารณาจากจาํนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ ทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละของการแก้ไขปัญหาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 30 วัน (โดยอ้างอิงกับมาตรฐานของ สปสช.) 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

2.2  ร้อยละของการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับการให้บริการภายในเวลาที่
กําหนด ร้อยละ 60 65 

 
70 

 
75 80 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

คน  

จํานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด คน  
ร้อยละของการแก้ไขข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
บริการตามระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ N/A N/A N/A

 

สูตรการคํานวณ :  
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- ร้อยละของการแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการให้บริการภายในเวลาที่กําหนด 

=   จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด ×100 
                                         จํานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล:

1. ทะเบียนบันทึกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการให้บริการ 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ    เบอร์โทรศพัท์ : 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     :  นางพรทิพา แสงเรืองรอง        เบอร์โทรศพัท์ : 0-3441-9575 
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ยเงนิ 
  
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 3 
หลักการ   :  
            โดยท่ีมาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่เป็น
รายได้ท่ีต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกํากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
พิจารณาเห็นสมควรกําหนดตัวชี้วัดร่วม “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน” เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การ
มหาชนให้ความสําคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงิน
รายได้ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กร และลดการพึ่งพางบประมาณ
ในอนาคต 
 
คํานิยาม 
         จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การ
มหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงอาจมีท่ีมาของเงิน
ประกอบด้วย  

         เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีองค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558  

         เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิท่ีเหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซ่ึงขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

         เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซ่ึงปรากฏตามเอกสารงบประมาณ
ประจําปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการดําเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น และ (2) รายได้
อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ  

         จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
อื่น ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์  

         ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ 

         ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่รวมค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อํานวยการ 

         ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

         ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานในโครงการต่างๆ ขององค์การ
มหาชน 

         หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผน การใช้จ่ายเงินให้นํามาคํานวณ
เป็นผลงานได ้

         กรณีท่ีองค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามท่ีกําหนดและมีเงินเหลือจ่าย ให้คํานวณผลการประเมิน
เป็นร้อยละ 100 
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ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน 

ร้อยละ 80 85 90 95 100

       

      รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 2556 2557
จํานวนเงินค่าใชจ้่ายท่ีเบิกจ่ายตาม
แผนการ ใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ  

บาท 1,304,512,767.92 1,349,132,242.65 1,408,398,064.63

จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้
จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ในปีงบประมาณ  

บาท 1,395,000,000.00 1,359,560,000.00 1,425,980,200

ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้
เงิน 

ร้อยละ 93.51 99.23 98.77
 

สูตรการคํานวณ : 
- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน 
           =        จํานวนเงินค่าใชจ้่ายท่ีเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  X  100 

        จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน  
                                              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงิน 

          2.   เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวภาวิณี อรุณคีรีวัฒน์  เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9526 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 : อัตราส่วนทนุหมุนเวียน (เท่า) (Current ratio) 
  
หน่วยวัด :  เท่า 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 4 
หลักการ   :  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน หมายถึง ความสามารถในการที่โรงพยาบาลมีสินทรัพย์หมุนเวียน         
เพียงพอในการจ่ายชําระหนี้ระยะสั้น  มากน้อยเพียงใด 
คํานิยาม 
         สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปน้ี* 

• คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือต้ังใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของ 
หน่วยงาน 

• คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
• สินทรัพย์ดังกลา่วเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และไม่มีข้อจํากัดในการแลกเปลี่ยน 

หรือการใช้ชําระหนี้สินภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอยระยะเวลารายงาน 
           หนีส้นิหมุนเวียน หมายถึง หนี้สิ้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้* 

• คาดว่าจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน 
• ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
• หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12  

เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
           * คํานิยามตามมาตรฐานการบัญชภีาครัฐ ฉบับที ่1 การนําเสนองบการเงิน 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)  
(Current ratio) 
 

เท่า 1.15 1.4 1.65 1.9 2.15

       

      รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 2556 2557
สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท) 392,138,046.30 355,677,355.67 463,804,028.60
หนี้สินหมุนเวียน (บาท 222,546,923.71 231,858,943.27 259,003,049.02

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 
(Current ratio) 

(เท่า) 1.76 1.53 1.79

 

สูตรการคํานวณ : 
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- ใช้สูตรแบบช่วงและเทียบบัญญัติไตรยางศ์
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เทา่) (Current ratio) 
           =        สินทรัพย์หมนุเวียน  
                    หนีส้ินหมุนเวียน    

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานการเงิน ที่แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวภาวิณี อรุณคีรีวัฒน์  เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9526 



 

24 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ 
  
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 10 
หลักการ   :  

กําหนดวัดเพื่อสนับสนุนองค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมิน 2 
ในประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 7) 
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 3) 

โดยที่ 
ประเด็นการประเมิน (ร้อยละ)

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองคก์ารมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 7) 
1.1  คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปีภายในเวลาที่กําหนด 2.0
1.2  บทบาทของคณะกรรมการในการตดิตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 
      1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 
      1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
      1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
      1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 
      1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน 
      1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก 

(1.75)
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

1.3  การรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรทีี่กํากับดูแลองค์การมหาชน 0.5 
1.4  การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ         1.0
1.5  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
      1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร 
      1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน   
      1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล 
      1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
      1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ 
      1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ 
      1.5.7 มีข้อมูลที่สําคัญของในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 

(1.75)
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
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ประเด็นการประเมิน (ร้อยละ)
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 3) 

1.1 มีการเปดิเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย 
คณะกรรมการรว่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที ่

           แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการกําหนดนโยบาย)  
           ความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารการจัดประชุม และผลการนํานโยบาย/ยทุธศาสตร/์แนวคิด 
           ของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ 

2.0

1.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ 

1.0

 
รายละเอียดเกณฑ์การใหค้ะแนนประเดน็ยอ่ยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล มี
ดังต่อไปนี ้

1. บทบาทและการปฏิบัติหนา้ทีข่องคณะกรรมการองค์การมหาชน  (น้าํหนกัร้อยละ 7) 
1.1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในเวลาที่กําหนด   
      (น้ําหนักรอ้ยละ 2)   
 

แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกําหนดทิศทางการ
ทํางานขององค์การมหาชน 
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ม ี5 ประเด็น คือ 
1) วิสัยทัศน ์
2) ภารกิจหรือพันธกิจ 
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย 
4) กลยุทธ์ 
5) เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติงานประจําปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะ
ดําเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับ
และรายจ่ายขององค์กร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี มี 6 ประเด็น คือ 
1) วัตถุประสงค์ 
2) เป้าหมาย 
3) ขั้นตอน 
4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย 
6) ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
 ภายในเดือนธันวาคม 2557 

2 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์   ภายใ
เดือนพฤศจิกายน 2557 

3 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์   ภายใ
เดือนตุลาคม 2557 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

4 ให้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์   
ภายในเดือนกันยายน 2557 

5 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์     ก่อน
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ภายในเดือนสิงหาคม 2557 

  
เงื่อนไข 

1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหามีไม่ครบทุกประเด็นที่กําหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน  
2) ในการเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการพิจารณา องค์การมหาชนต้องมีข้อมูลวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และต้องนําประเด็นที่เป็น
จุดอ่อนไปกําหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน 

3) กรณีที่องค์การมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลังจากที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ไปแล้ว ก.พ.ร. จะพิจารณาให้คะแนน
จากการเสนอแผนยุทธศาสตร์ในครั้งแรก 

4) กําหนดให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปีภายในเดือนพฤศจิกายน 
2557 หากล่าช้า ขอปรับลด 1 คะแนน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล  

• เอกสารประกอบและสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในครั้งที่มีการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติงานประจําปี 

 
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส  

(น้ําหนักร้อยละ 1.75)   

การรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ของปงีบประมาณ พ.ศ.2558 สามารถรายงานผลไดถ้ึงเดือนธันวาคม 2558 

       1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 

       รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการ
ประเมินผล 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคมุภายใน 
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 

2  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 

5  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

 

เงื่อนไข   ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่  COSO 
             กําหนดละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครั้ง 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล  

• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคก์ารมหาชน 
 
 

1.2.2  การพจิารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน 
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 

2  รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 
5  รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนครบถ้วน (ถ้ามี)  

เงื่อนไข  รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการ
ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรคที่ทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่
สําคัญและเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สําคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การ
ทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น  
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
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1.2.3  การพจิารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 
2  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 
5  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 มีการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน 
 

เงื่อนไข   ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
            1) ไม่มีการกําหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน) 
            2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงใน
แต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)    
(ปรับลด 0.3 คะแนน) 
            3) ไม่มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน) 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล

• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 

     1.2.4  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 

        แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองต่อความต้องการภายในและ
ภายนอกองค์กร เป็นต้น  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครัง้ 

2  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครัง้ 

3  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครัง้ 

4  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครัง้ 

5  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 มีผลการดําเนินการสําเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล  
• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 

 

   1.2.5  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 

           ผู้บรหิารระดับสูง (รองจากผู้อํานวยการ 2 ระดบั) หมายถึง ผูไ้ด้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รอง
ผู้อํานวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรอืผู้อํานวยการสํานัก เป็นต้น 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 

2  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 

5  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส 
 มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ) โดยมี

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนําผลการ
ประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ 

 

เงื่อนไข   
• ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมผีู้ครองตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจาก

ผู้อํานวยการ 2 ระดับ แต่องค์การมหาชนประเมินผลงานไม่ครบถ้วน 
• กรณีไม่มีผูค้รองตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล  
1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
2) หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง 
3) โครงสร้างตําแหน่ง 
4) โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง) 

     1.2.6  การพิจารณารายงานดา้นการเงิน (น้ําหนักรอ้ยละ 0.25) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 

2  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 

5  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

 

เงื่อนไข  ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล  

• สําเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 

     1.2.7  การพิจารณารายงานดา้นภารกจิหลัก (น้ําหนกัร้อยละ 0.25) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 

2  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 

5  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล  
• สําเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
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1.3 การรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน (น้ําหนกัร้อยละ 0.5)     
       ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้รายงานที่นําเสนอรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และคําช้ีแจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จัดทําในภายหน้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ไม่มีการรายงาน  

3  มีการรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรทีี่กํากับดูแลองค์การมหาชน  จํานวน 1 ครั้ง 

5  มีการรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรทีี่กํากับดูแลองค์การมหาชน  จํานวน 2 ครั้ง 
 

เงื่อนไข  ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล  
• สําเนาหนังสือหรือบันทึกข้อความนําส่งรายงาน 

1.4 การเข้ารว่มการประชุมของคณะกรรมการ   (น้ําหนักร้อยละ 1)     

   กรรมการโดยตําแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตําแหน่ง
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ร้ อยละ  50  ของจํ านวนการประชุมมี กรรมการ เข้ าประชุมร้ อยละ  80  ขึ้ น ไ
ของจํานวนกรรมการ 

2  ร้อยละ 60 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ของจํานวนกรรมการ 

3  ร้อยละ 70 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ของจํานวนกรรมการ 

4  ร้อยละ 80 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ของจํานวนกรรมการ 

5  ร้อยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ของจํานวนกรรมการ 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
1) ตารางแจงนับจํานวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
2) E-File สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.5   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (น้ําหนักร้อยละ 1.75) 

        1.5.1  มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร  (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 

              รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร  มีข้อมูลคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค  ตลอดจนแนวทางการแก้ไข  

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ไม่มีคําอธิบายและการวิเคราะห์  

3  มีคําอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน 

5  มีคําอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
• รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน   

1.5.2  มีข้อมูลงบการเงนิ   (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 
งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ช่ืออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย   
     1) งบดุล                                                      2) งบกําไรขาดทุน   
     3) งบกระแสเงินสด                                         4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน   

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1   ไม่มีงบการเงิน 

3   มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่ 

5   มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจําปี 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
1) รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเว็บไซต์ขององค์การมหาชน   
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       1.5.3  มีข้อมูลประวติัของคณะกรรมการองค์การมหาชนเปน็รายบุคคล  (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 
ประวัติของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
     1) อายุ                                    2) วุฒิการศึกษา   
     3) ประวัติการทํางาน                   4)  ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน   

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ 

3  มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน 

5  มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน  
 

 

เงื่อนไข  หากเปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน  
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน   
 

 

1.5.4  มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าํหนักร้อยละ 0.25)  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  มีข้อมูลร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทกุครั้งที่มีการประชมุ

5  มีข้อมูลร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม 
 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
• รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรอืเว็บไซต์ขององค์การมหาชน   
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1.5.5  มีข้อมูลโครงสรา้งของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนกุรรมการ  (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

3  มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่
สําคัญ 

5  มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญได้ครบถ้วนทุก
คณะ 

 อนุกรรมการทีส่ําคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
• รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรอืเว็บไซต์ขององค์การมหาชน    

 

1.5.6  มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ําหนักร้อยละ 0.25) 

ข้อมูล  ประกอบด้วย   
     1)  ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน   
     2)  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ  ความเสี่ยงสําคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 
          หลักที่ผ่านมา    
     3)  คําอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน    
     4)  ข้อมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรใน   
          ระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า                      

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  มีข้อมูลไมค่รบถ้วน   

5  มีข้อมูลครบถ้วน   
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
• รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรอืเว็บไซต์ขององค์การมหาชน    
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1.5.7  มีข้อมูลที่สาํคญัในเวบ็ไซต์ขององคก์ารมหาชน  (น้ําหนักร้อยละ  0.25) 

มีข้อมูลและสารสนเทศทีส่ําคญัครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ 
1) รายงานประจําปี 
2) โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถ้าม)ี 
3) การจัดซื้อจัดจ้าง 
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร 
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)  
6) แผนงานที่สําคญั 
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก 
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน 

 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

5  มีข้อมูลและสารสนเทศทีส่ําคญัครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
• เว็บไซต์ขององค์การมหาชน    

 

2.  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน  (น้ําหนักร้อยละ  3) 
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย

คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้ําหนักร้อยละ 2) 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  คณะกรรมการไม่มีการประเมนิตนเอง 

5  คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง 
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม  
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
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เงื่อนไข  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 
3) การประชุมของคณะกรรมการ 
4) การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ 
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในดา้นต่างๆ เช่น 

- การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม 

- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

- ความถูกต้องเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 

- ความสมํ่าเสมอของการรายงานและความถกูต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้าน
การเงินและภารกิจหลัก 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 

 

    2.2  มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 1)   

• การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
องค์การมหาชน  

• มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานของ
องค์การมหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เข้าร่วม) 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ไม่มีการจัดให้มกิีจกรรม 

2  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) 

3  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกา

ขององค์การมหาชน 
4  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) 

 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกา
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ขององค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่พิจารณาทบทวนกลยทุธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่

สําคญัและความเสีย่งขององคก์ร 
5  ข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) 

 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ขององค์การมหาชน 

 มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่พิจารณาทบทวนกลยทุธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่
สําคญัและความเสีย่งขององคก์ร 

 มีรายงานสรปุเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูท้ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์
กับงานขององคก์ารมหาชน 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
• สําเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การ 

ระดับ 4.8000 4.3000 3.8000

 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล: 

1. รวบรวมจากบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการกํากับดูแลกิจการของโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน) 

2. แผนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
4. Website  ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) http://www.bphosp.or.th 
5. รายงานประจําปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสิริวิภา  โชติเวศย์ศิลป์  เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานของหน่วยงาน 
  
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 5 
หลักการ 

• สํานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานประเมินผลที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตัวช้ีวัด กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล ตลอดจนตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

• ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานฯ จะพิจารณาจากผลคะแนนรวมเฉลี่ยถว่งน้ําหนักของ
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานฯ ทั้ง 3 แบบ 

• หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
สภาผู้แทนราษฎร สํานักงานศาล ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ จังหวัด 
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานฯ เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมลู
เชิงประจักษ์และผลการสํารวจประสบการณ์หรือการรับรู้ ที่ทําใหห้น่วยงานทราบถึงข้อจํากัดในการ
ดําเนินงานและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของประเทศ 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรในการทํางาน 

• เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประกอบด้วย แบบประเมิน 3 แบบ ดังนี้ 
1) แบบประเมินเชิงประจักษ์จากเอกสารสําหรบัหน่วยงาน เป็นการให้หน่วยงานประเมินตนเองโดย

ตอบคําถามพร้อมแสดงถึงเอกสาร/หลักฐานประกอบ จํานวน 1 ชุด 
2) แบบประเมินการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตสําหรับผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเป็นการสํารวจการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานท่ีใช้บริการ
ในรอบ 1 ปีที่ผา่นมาโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรงหรือสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ ประมาณ 100 
ตัวอย่าง 

3) แบบประเมินการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตสําหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เป็นการสํารวจการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจรติของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในรอบ 
1 ปีที่ผ่านมา โดยวิธีการทอดแบบสอบถามและการสุ่มสัมภาษณ์ประมาณ 100 ตัวอยา่ง 
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โดยที่:  
       กําหนดระดับคะแนนตามผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง 
3 แบบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานต่ํามาก (คะแนน 0-19.99 คะแนน) 

2 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานต่ํา (คะแนน 20-39.99 คะแนน) 

3 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานปานกลาง (คะแนน 40-59.99 คะแนน)

4 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูง (คะแนน 60-79.99 คะแนน) 

5 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูงมาก (คะแนน 80-100 คะแนน) 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
       

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน  
 

ระดับ N/A N/A N/A

 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล: 
1. สํานักงาน ป.ป.ช. โดยประมวลผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ทั้ง 3 แบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     :  นางวลพ  ศุภวนิช   เบอร์โทรศัพท ์: 0-3441-9511 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนนิงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ัง
 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 2 
หลักการ 

1. เป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน เพื่อให้องค์การมหาชนจัดให้มีการ 
ประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประราชกฤษฎีการการจัดต้ัง โดยอย่างน้อยการประเมิน
ดังกล่าวจะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพและด้านการพัฒนาองค์กร 
     2.    มาตรา 40 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้ “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และ
แผนงานที่ได้กําหนดไว้ ให้โรงพยาบาลจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลตามรอบระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย” 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
          กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ พิจารณา
จาก   ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 องค์การมหาชนจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ัง โดยสถาบัน 
องค์กร คณะบุคคลหรือบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง และเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจากภายนอกที่
คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ ท้ังนี้ ประเด็นการประเมินจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชนด้วย โดยอย่างน้อยการประเมินผลจะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร 

3 รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ังต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน และส่งสําเนารายการดังกล่าวมายังสํานักงาน ก.พ.ร. 

5 องค์การมหาชนมีการดําเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
       

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557

ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ัง  
 

ระดับ N/A N/A 1
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
2. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ัง โดยสถาบัน องค์กร คณะบุคคล

หรือบุคคลที่มีความเป็นกลาง และเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการองค์การ
มหาชนเห็นชอบ 

3. หลักฐานประกอบการประเมินผล 
 

ระดับคะแนน รายละเอียดประเดน็การประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล
1 1) องค์การมหาชนจัดให้มีการประเมิน

ความคุ้มค่าโดยสถาบัน องค์กร คณะ
บุคคลหรือบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง และ
เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจาก
ภายนอก 
2) ผู้ท่ีจะทําการตรวจประเมินภายนอกนั้น 
จะต้องได้รับการคัดเลือก หรือแต่งตั้งตาม
วิธีการที่คณะกรรมการองค์การมหาชน
กําหนด 
3) ประเด็นการประเมินผลจะต้อง
ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 1) 
ประสิทธิภาพ 2) ประสิทธิผลและ 3) การ
พัฒนาองค์กร หรือ เป็นไปตามประเด็นที่
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังแตล่ะ
องค์การมหาชน 
ท้ังนี้ ประเด็นการประเมินผลจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การ
มหาขน 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ท่ีมีรายละเอียดการให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับ 
   1.1) การคัดเลือก/การแต่งตั้งผู้ท่ีจะ    
         ทําการตรวจประเมินภายนอก  
         หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่ 
         คณะกรรมการองค์การมหาชน  
         กําหนด 
   1.2) ประเด็นการประเมินผลจะต้อง 
          ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 

(1) ประสิทธิภาพ 
(2) ประสิทธิผล 
(3) การพัฒนาองค์กรหรือเป็นไปตาม 

ประเด็นที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
ของแต่ละองค์การมหาชน 

3 1) นําเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าต่อ
องค์การมหาชน 
2 )  ส่ งสํ า เนารายงานดั งกล่ า วยา ยั ง
สํานักงาน ก.พ.ร. 

1) รายงานผลการศึกษาประเมินความคุ้มค่า
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ท่ีเกี่ยวข้องกับการรายงานสรุปผลการ
ประเมินผลความคุ้มค่า 
3) สําเนารายงานผลการประเมินดังกล่าวท่ีส่งไป
ยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

5 องค์การมหาชนเสนอแผนการปรับปรุง 
และพัฒนาหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ท่ีมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการศึกษา 
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