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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

สารบัญ
หนา
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2

ตัวชี้วัดที่ 1.3
ตัวชี้วัดที่ 1.4

ตัวชี้วัดที่ 1.5
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3.3
ตัวชี้วัดที่ 3.4
ตัวชี้วัดที่ 4.1
ตัวชี้วัดที่ 4.2
ตัวชี้วัดที่ 4.3

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการตรวจจอประสาทตา
ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค
1.2.1 ระดับความสําเร็จของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับ
การรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน
1.2.2 อัตราความสําเร็จของการเปดหลอดเลือดสมองไดในผูปวยหลอดเลือด
สมองตีบเฉียบพลัน
1.2.3 รอยละของผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับยาตานไวรัสมากกวา 6 เดือน
ไดรับการตรวจติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน
อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป
1.4.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ปที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวย
แบบประเมิน DSPM
1.4.2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการประเมินพัฒนาการแลวพบวา
มีปญหาพัฒนาการไมสมวัยไดรับการประเมินและสงเสริมพัฒนาการ
เบื้องตนดวยกุมารแพทยสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน
รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานรายใหมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ
รอยละของการแกปญหาขอรองเรียน เกี่ยวกับการใหบริการภายในเวลาที่กําหนด
รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
องคการมหาชน
การประหยัดน้ํา
อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
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1

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการตรวจจอประสาทตา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 10
คําจํากัดความ :
1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะน้ําตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เนื่องจากการเผาผลาญน้ําตาลผิดปกติ ทําใหน้ําตาลถูกขับ
ออกทางปสสาวะ ความผิดปกตินี้อาจมีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน กรรมพันธุ , ภาวะอวน , หรือขาดการออกกําลังกาย
ระดับน้ําตาลในเลือดที่ถือวาเกิดภาวะเบาหวาน ตองมากกวา 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
2. เบาหวานขึ้นตา คือ โรคเบาหวานซึ่งมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติเปนเวลานานหลายป ทําใหเสนเลือดฝอยทั่วรางกาย
เปลี่ยนแปลงไป เชน ที่ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาจะเกิดการผิดปกติ มีเม็ดเลือด น้ําเหลือง และไขมัน ซึมออกมาในจอ
ประสาทตา ทําใหจอประสาทตาบวมขาดออกซิเจน เปนเชนนี้นานๆ เขา จะเกิดเสนเลือดงอกใหม มีเลือดออกงาย น้ําวุนตาขุนมัว
จอประสาทตาลอกและทําใหตาบอดในที่สุด
เรียกโรคแทรกซอนที่เกิดที่จอประสาทตาในตาของผูปวยเบาหวานวา “เบาหวานขึ้นตา”
3. การตรวจจอประสาทตา ดําเนินการตรวจโดยจักษุแพทย ผานกลองตรวจตาดวยระบบดิจิตอล
(Digital slit lamp microscope) อยางนอยปละ 1 ครั้ง
1

1

ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.1 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการ
ตรวจจอประสาทตา

รอยละ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจจอ
ประสาทตา
จํานวนผูปวยเบาหวานทั้งหมด
รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจจอ
ประสาทตา

คน
คน
รอยละ

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
74.50 77.75 81.00 84.25
87.50

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
2,618
2,770
2,986
3,345
78.27

3,525
78.58

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจจอประสาทตา
= จํานวนผูปวยโรคเบาหวานทีไ่ ดรับการตรวจจอประสาทตา ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 X 100
จํานวนปวยโรคเบาหวานทั้งหมด ที่ขึ้นทะเบียนไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. ทะเบียนผูปวยเบาหวาน
2. ทะเบียนผูปวยเบาหวานทีไ่ ดรบั การตรวจจอประสาทตา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางพีระพรรณ มหาธนานุสรณ

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9517

3,694
80.83

2

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค
1.2.1 : ระดับความสําเร็จของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 10
คําจํากัดความ :
1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะน้ําตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เนื่องจากการเผาผลาญน้ําตาลผิดปกติ ทําใหน้ําตาลถูกขับ
ออกทางปสสาวะ ความผิดปกตินี้อาจมีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน กรรมพันธุ , ภาวะอวน , หรือขาดการออกกําลังกาย
ระดับน้ําตาลในเลือดที่ถือวาเกิดภาวะเบาหวาน ตองมากกวา 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
2. เบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของเสนเลือดขนาดเล็ก (microangiopathy)
ที่จอประสาทตา ทําใหเสนเลือดมีการถูกทําลายและเกิดการอุดตัน จอประสาทตาสวนที่อยูใกลเคียงจึงขาดเลือด (ischemia) มี
การหลั่งสารกระตุนใหมีเสนเลือดใหมที่ผิดปกติ (neovascularization) จากเสนเลือดบริเวณขางเคียงมาสูบริเวณที่ ischemia แต
เสนเลือดเกิดใหมนี้มักเปราะแตกงายกวาเสนเลือดปกติ (ทําใหเกิดเลือดออกในจอประสาทตาและวุนตา) และอาจดึงใหจอ
ประสาทตาลอก ทําใหผูปวยตาบอดได
3. การรักษาโดยเลเซอร จะชวยชะลอหรือหยุดโรคมิใหลุกลามมากขึ้น การรักษาโดยเลเซอรมีขอบงชี้เมื่อพบมีหลอดเลือดใหม
เกิดขึ้น หรือเปน severe NPDR (Non-Proliferative diabetic retinopathy) และควรใหการรักษาโดยเลเซอรทันทีเมื่อผูปวยมี
high risk PDR (Proliferative diabetic retinopathy)
โดยที่ :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
รอยละ 98 ของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน
รอยละ 99 ของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน
รอยละ 100 ของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน
รอยละ 100 ของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอร
ภายใน 30 วัน และมีการติดตามผลการรักษา
รอยละ 100 ของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอร
ภายใน 30 วัน และมีการสรุปผลการรักษาพรอมแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรักษา

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- รอยละของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน
= ผูปวยที่มภี าวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรบั การรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน X 100
ผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาทั้งหมด
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.2 ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษา
เมื่อพบวาเปนโรค
1.2.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของผู ป ว ยที่ มี
ภาวะเบาหวานขึ้ น จอประสาทตาได รั บ การ
รักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน

ระดับ

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

3

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
583
717

ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการ
รักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน

คน

ผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

คน

-

584

717

รอยละ

N/A

99.83

100.00

ผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับ
การรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. ทะเบียนผูปวยเบาหวานทีไ่ ดรบั การตรวจจอประสาทตา
2. ทะเบียนผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอร

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางพีระพรรณ มหาธนานุสรณ

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9517

4

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : อัตราความสําเร็จของการเปดหลอดเลือดสมองไดในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําจํากัดความ :
เนื่องจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ปจจุบนั ทางการแพทยไดกําหนดระยะเวลาที่สามารถใหยา rTPA (ยา
ละลายลิม่ เลือด) ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม คือ ไมเกิน 4.5 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ใน
กรณีที่ไมมีขอหามใชยาและญาติยนิ ยอม (แตถาเกิน 4.5 ชั่วโมง จะเกิดเปนผลเสียตอตัวผูปวยมากกวา เพราะยา rTPA ถาใหเกิน
4.5 ชั่วโมง อาจทําใหเลือดออกในสมองมากขึ้น)
โดยมีเปาหมาย คือ การประสบความสําเร็จในการเปดหลอดเลือดมากกวารอยละ 50
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.2 ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษา
เมื่อพบวาเปนโรค
1.2.2 อัตราความสําเร็จของการเปดหลอด
เลือดสมองไดในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบ
เฉียบพลัน

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5

รอยละ

67

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
สามารถเปดหลอดเลือดสมองได
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทั้งหมด
อัตราความสําเร็จของการเปดหลอดเลือดสมองได
ในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

หนวยวัด
คน

70

73

76

79

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
12
8

คน

-

17

11

รอยละ

-

70.58

72.73

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- อัตราความสําเร็จของการเปดหลอดเลือดสมองไดในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

= จํานวนผูป วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันที่ไดรับยา rTPA และสามารถเปดหลอดเลือดสมองได ในปงบประมาณ 2559 X 100
จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทั้งหมด ในปงบประมาณ 2559

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. แบบฟอรมการเก็บขอมูลตาม CPG การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เวชระเบียนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุภลักษณ พงษอุทัย

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1606

5

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 : อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Acute Myocardial Infarction (AMI))
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําจํากัดความ :
1. ผูปวย AMI หมายถึง ผูปวยใน (ผูป วยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป
อายุ > 18 ป ที่มี principle diagnosis (pdx) เปนโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือผูปวยที่อยูในกลุมรหัสโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้
2. การเสียชีวิตของผูปวย AMI หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวย AMI ที่มี pdx ตามที่ระบุไว หรือผูปวยที่มี
โรครวมหรือโรคแทรกเปน AMI และมีสาเหตุการตายจากโรค AMI
3. การจําหนายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ ทุกกรณี
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.2 ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษา
เมือ่ พบวาเปนโรค
1.2.3 อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของผู ป ว ยโรค
หลอดเลื อ ดหั ว ใจ (Acute
Myocardial
Infarction (AMI))

รอยละ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนครั้งของการจําหนายดวยการเสียชีวิตของ
ผูปวย AMI จากทุกหอผูปวย
จํานวนครั้งของการจําหนายทุกสถานะของผูปวย
AMI จากทุกหอผูปวย ในชวงเวลาเดียวกัน
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย AMI

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
17.5

17

16.5

16

15.5

คน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
24
24
25

คน

125

147

150

รอยละ

19.2

16.33

16.67

หนวยวัด

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Acute Myocardial Infarction (AMI))
= จํานวนครั้งของการจําหนายดวยการเสียชีวิตของผูปวย AMI จากทุกหอผูปวย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 x 100
จํานวนครั้งของการจําหนายทุกสถานะของผูปว ย AMI จากทุกหอผูปวย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. แบบฟอรมการเก็บขอมูลตาม CPG การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
2. เวชระเบียนผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวณิชาภัทร ปนวิไล

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9513
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 : รอยละของผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับยาตานไวรัสมากกวา 6 เดือน ไดรับการตรวจติดตามระดับ CD4
ทุก 6 เดือน
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําจํากัดความ :
1. CD 4 หมายถึง เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เปนตัวหลักในการกําจัดและควบคุมเชื้อโรคนานาชนิด อีกทั้งมีบทบาท ในการ
สรางสารภูมิคุมกันในรางกายใชเปนอาวุธตอสูกับเชื้อโรคดวย
2. การตรวจ CD 4 หมายถึง การตรวจเลือดเพื่อนับจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร
(ประมาณ 1 หยด) โดยทั่วไปคนที่มีภูมิคุมกันปกติจํานวน CD 4 ประมาณ 700 cells/mm3 ขึ้นไป ถาหากผลการตรวจ CD 4 มี
คานอยกวา 200 cells/mm3 ก็ถือวาภูมิคุมกันบกพรอง
3. ไวรัสเอชไอวีกับระดับ CD4 ไวรัสเอชไอวีเปนเชื้อที่ทําลายภูมิคุมกันของรางกาย โดยเชื้อชนิดนี้จะมีความจําเพาะกับ
เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ชื่อ ทีลิมโฟไซต (T lymphocyte) ซึ่งเปนเม็ดเลือดขาวที่ทําหนาที่คุมกันปองกันและทําลายการติด
เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมชนิดตางๆ เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ที่เยื่อหุมเซลลจะมีสวนประกอบที่เรียกวา CD 4 ซึ่งเปนตําแหนง
สําคัญที่จําเพาะตอการเกาะตัวของอนุภาคของไวรัสเอชไอวี ดังนั้นจึงอาจเรียกทีลิมโฟไซต (T lymphocyte) วาเม็ดเลือดขาว
ชนิด CD 4 เมื่อเริ่มติดเชื้อใหมๆ จํานวนเชื้อไวรัสยังมีไมมาก ก็จะคอยๆ เพิ่มจํานวนในรางกายมากขึ้นๆ ดวยการทําลาย ทีลิมโฟ
ไซต (T lymphocyte) ชนิดนี้ไปเรื่อยๆ ถายิ่งรางกายออนแอและภูมิตานทานไมดีการเพิ่มจํานวนของไวรัสดวยการทําลายเซลลที
ลิมโฟไซต (T lymphocyte) ก็จะยิ่งมีมากขึ้นและเปนไปอยางตอเนื่อง ทําใหจํานวนไวรัสมากขึ้น ดังนั้น การตรวจหาระดับ
ความรุนแรงของโรคเอดส จึงสามารถตรวจดวยการตรวจหาปริมาณทีลิมโฟไซต (T lymphocyte) หรือเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
(CD4 + T-cell) ที่เรียกวา "ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4" ซึ่งถามีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีรุนแรงมากขึ้น ระดับเม็ดเลือดขาว
ชนิด CD4 ก็จะมีปริมาณลดต่ําลงเรื่อยๆ
4. ยารักษาโรคเอดส (หรือยาตานเชื้อไวรัสเอชไอวี) ยาตานเชื้อไวรัสเอชไอวีมีผลลดจํานวนเชื้อไวรัสใหนอยลง พรอมทั้ง
เพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาว CD4 เพิ่มมากขึ้น ทําใหภูมิคุมกันของรางกายดีขึ้น โอกาสที่จะติดเชื้อโรคฉวยโอกาสก็จะลดลง และ
สามารถดําเนินชีวิตไดเปนปกติ ดังนั้นผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสควรไดรับการตรวจดูระดับ CD4 เมื่อกินยาครบ 6
เดือน และตรวจติดตามอยางตอเนื่องทุกๆ 6 เดือน
19

ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.2 ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อ
พบวาเปนโรค
1.2.4 รอยละของผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่
ไดรับยาตานไวรัสมากกวา 6 เดือน ไดรับการตรวจ
ติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5

รอยละ

93

94

95

97.5

100

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการตรวจ CD4
ทุก 6 เดือน
จํานวนผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสนานมากกวา
6 เดือน
ร อ ยละของผู ป ว ยที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ ไ ด รั บ ยาต า นไวรั ส
มากกวา 6 เดือน ไดรับการติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน

คน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
375
415
506

คน

417

440

517

รอยละ

89.93

94.32

97.87

7

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- รอยละของผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับยาตานไวรัสมากกวา 6 เดือน ไดรับการตรวจติดตามระดับ CD4 ทุก 6
เดือน
= จํานวนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ×100
จํานวนผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสนานมากกวา 6 เดือน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. ทะเบียนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด
2. ทะเบียนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับยาตานไวรัส
3. ทะเบียนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการตรวจ CD4

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวหัทยา เหยี่ยวสวัสดิ์

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1062
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 : อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 10
คําจํากัดความ :
1. วัณโรค คือ โรคติดตอที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เล็กมากคือเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ติดตอ
โดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อนี้เขาไป ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือ มีความคงทนตออากาศแหง ความเย็น ความรอน
สารเคมี และอยูในอากาศไดนาน ยกเวน ไมทนทานตอแสงแดด คนสวนใหญมักคิดวาวัณโรคเปนโรคเกี่ยวกับปอด แตความจริง
แลว เปนไดกบั อวัยวะทุกสวนของรางกายเชน ที่ตอมน้ําเหลือง กระดูก เยื่อหุมสมอง ปอด แตที่พบและเปนปญหามากที่สุดใน
ปจจุบันคือ "วัณโรคปอด" มักพบในคนแกคนที่รางกายออนแอ จากการเปนโรคอื่นๆ มากอน เชน หวัด หัด ไอกรน พวกติดยา
และโรคเอดสและในคนที่ตรากตรําทํางานหนัก พักผอนไมพอ ขาดอาหาร ดื่มเหลาจัด หรือในคนที่มีประวัติใกลชิดกับคนที่เปน
โรค เชน นอนหองเดียวกัน หรืออยูบานเดียวกัน และพบวาผูป วยโรคเอดส เปนวัณโรคแทรกซอนกันมาก และทําใหวัณโรคที่เคย
ลดลง มีการแพรกระจายมากขึ้น หากไมไดรบั การรักษาอยางถูกตองจะทําใหแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็วเนื่องจากติดตอไดงาย
โดยระบบทางเดินหายใจและมีอันตรายถึงชีวิต
2. ความสําเร็จของการรักษาวัณโรค เปนการประเมินผลการรักษาผูป วยวัณโรครายใหมที่ขึ้น
ทะเบียนรักษาทุกรายยอนหลัง 1 ป (12 เดือน) โดยผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหมซึ่งประกอบดวย
จํานวนการรักษาหาย (cure) และจํานวนการรักษาครบ (complete) รวมกันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูปวยวัณโรคพบเชื้อราย
ใหมที่ขึ้นทะเบียน
การรักษาหาย (cure) หมายถึงผูปว ยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่ไดรับการรักษาจนครบกําหนด และในระหวางการรักษามี
ผลการตรวจเสมหะเปลี่ยนเปนลบ อยางนอย 2 ครั้ง โดยเนนมีการตรวจครั้งสุดทายเมื่อสิ้นสุดการรักษาเปลี่ยนเปนลบดวย
การรักษาครบ(complete) หมายถึง ผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ที่ไดรับการรักษาจนครบกําหนด ในระหวางการรักษา
มีผลการตรวจเสมหะเปลี่ยนเปนลบ แตไมมผี ลกาตรวจครั้งสุดทายเมื่อสิ้นสุดการรักษา
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด
1.3 อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนผูปวยเสมหะพบเชื้อรายใหมที่ไดรับการรักษาหาย
และรักษาครบ
จํานวนผูปวยเสมหะพบเชื้อรายใหม
อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค(Success Rate)

หนวย
วัด
รอยละ
หนวยวัด
คน
คน
รอยละ

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ.
2559
1
2
3
4
5
85
87.5
90
92.5 95
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
32
42
26
36
88.89

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
= จํานวนผูปวยเสมหะพบเชือ้ รายใหมที่ไดรับการรักษาหายและรักษาครบ X 100
จํานวนผูป วยเสมหะพบเชื้อรายใหม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
- ทะเบียนผูปวยเสมหะพบเชื้อรายใหม
- ทะเบียนการรักษาผูปวยวัณโรค
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสายหยุด อมรลักษณปรีชา

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 08-6084-146

44
95.45

30
86.67
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 : การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป
1.4.1 : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ปที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําจํากัดความ :
• คูมือ DSPM (Developmental Surveillance and promotion Manual) เปนคูมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
• ปญหาพัฒนาการ คือ การทีเ่ ด็กมีพัฒนาการไมสมวัย ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว
2. พัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
3. พัฒนาการดานการเขาใจภาษา
4. พัฒนาการดานการใชภาษา
5. พัฒนาการดานการชวยเหลือตัวเองและสังคม
• การคัดกรองพัฒนาการ คือ การที่เจาหนาที่ประเมินพัฒนาการชวงอายุ 0-5 ป ตามแนวทางการ
ใชคูมือ DSPM โดยจะทําการประเมินในเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน และ 30 เดือน ที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลทุกราย
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.4 การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป
1.4.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัด
กรองพัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM

รอยละ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวย
แบบประเมิน DSPM
เด็กอายุ 0-5 ป ที่มารับวัคซีนที่โรงพยาบาล
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM

หนวยวัด
คน
คน
รอยละ

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
80

85

90

95

100

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558

N/A

N/A

N/A

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM
= เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรบั การคัดกรองพัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 x 100
เด็กอายุ 0-5 ป ที่มารับวัคซีนที่โรงพยาบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. ทะเบียนเด็กนักเรียนทีไ่ ดรับการตรวจคัดกรองปญหาพัฒนาการและพฤติกรรม
2. ทะเบียนเด็กที่มารับวัคซีนที่โรงพยาบาล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: แพทยฺหญิงวชิราภรณ พรหมจิตติพงศ

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 08-1932-0095
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 : การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป
1.4.2 : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการประเมินพัฒนาการแลวพบวามีปญหาพัฒนาการไม
สมวัย ไดรับการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเบื้องตนดวยกุมารแพทยสาขาพัฒนาการและ
พฤติกรรมภายใน 30 วัน
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําจํากัดความ :
• ปญหาพัฒนาการไมสมวัย หมายถึง เด็กที่มีปญหาพัฒนาการลาชาหลังมารับการประเมิน DSPM ครั้งที่
2 ซึ่งหางจากครั้งที่ 1 เปนเวลา 1 เดือน (หลังผูปกครองไปฝกกระตุน เด็กเรียบรอยแลว) ซึ่งหมายความวาเด็กนาจะมีปญ
 หา
พัฒนาการชาจริงในดานตาง ๆ (ไมไดเกิดจากการขาดการกระตุนจากผูปกครอง)
• กุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรม หมายถึง แพทยเฉพาะทางซึ่งสามารถประเมินและใหการวินิจฉัย
เบือ้ งตนใหผูปกครองไดทันที เพื่อคลายความกังวลในกรณีที่ตองรอคิวนัดตรวจนาน
• ปญหาพัฒนาการและพฤติกรรม สามารถแบงได ดังนี้
1. กลุมปญหาพัฒนาการ ไดแก
1.1 ปญหาพัฒนาการชารอบดาน (เรียนรูชา)
1.2 ปญหาพัฒนาการดานภาษาลาชา
1.3 ปญหาพัฒนาการดานสังคมลาชา (ออทิสติก)
1.4 ปญหาพัฒนาการ อาน เขียน คํานวณ ลาชา
1.5 ปญหาพัฒนาการดานอื่นๆ เชน การไดยิน การชัก โรคทางพันธุกรรม เปนตน
2. ปญหาดานพฤติกรรม ไดแก
2.1 ปญหาสมาธิสั้น
2.2 ปญหาเกเร กาวราว
2.3 ปญหาไมไปโรงเรียน
2.4 ปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสม เชน กัดเล็บ ดูดนิ้ว ฉี่รดกางเกง
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด
1.4 การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป
1.4.2 : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับ
การประเมิ น พั ฒ นาการแล ว พบว า มี ป ญ หา
พั ฒ นาการไม ส มวั ย ได รั บ การประเมิ น และ
ส ง เสริ ม พั ฒ นาการเบื้ อ งต น ด ว ยกุ ม ารแพทย
สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน

หนวยวัด

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5

รอยละ

70

75

80

85

90

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการชา และไดพบกุมารแพทย
พัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน
เด็กที่มีพัฒนาการไมสมวัยจาก DSPM ครั้งที่ 2
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการประเมินพัฒนาการ
แลวพบวามีปญหาพัฒนาการไมสมวัยไดรับการประเมิน
และส ง เสริ ม พั ฒ นาการเบื้ องต น ด ว ยกุ ม ารแพทย ส าขา
พัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน

คน
คน
รอยละ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

N/A

N/A

N/A
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สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการประเมินพัฒนาการแลวพบวามีปญหาพัฒนาการไมสมวัยไดรับการประเมิน
และสงเสริมพัฒนาการเบื้องตนดวยกุมารแพทยสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน
= เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการชาและไดพบกุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 x 100
เด็กที่มีพัฒนาการไมสมวัยจาก DSPM ครั้งที่ 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. ทะเบียนเด็กที่พัฒนาการชาและไดพบกุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรม
2. ทะเบียนเด็กที่มีพัฒนาการไมสมวัยจาก DSPM ครั้งที่ 2

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: แพทยฺหญิงวชิราภรณ พรหมจิตติพงศ

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 08-1932-0095
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 : รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานรายใหมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําจํากัดความ :
1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะน้ําตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เนื่องจากการเผาผลาญน้ําตาลผิดปกติ รางกายไมสามารถ
นําน้ําตาลในรางกายไปใชไดอยางเต็มที่ สาเหตุเนื่องจากขาดฮอรโมนอินซูลินหรือถาไมขาดฮอรโมน แตรางกายไมตอบรับตอ
ฮอรโมนชนิดนี้ ทําใหน้ําตาลถูกขับออกทางปสสาวะ ความผิดปกตินี้อาจมีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน กรรมพันธุ , ภาวะอวน
, หรือขาดการออกกําลังกาย
ระดับน้ําตาลในเลือดที่ถือวาเกิดภาวะเบาหวาน ตองมากกวา 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
2. กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถึง ผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดระหวาง 100 – 125 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
ขอบเขตของตัวชี้วดั :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด
1.5 รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานราย
ใหมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน

หนวยวัด
รอยละ

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
10
8
6
4
2

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนรายใหม ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานรายใหมในกลุม
เสี่ยงโรคเบาหวาน

คน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
56

คน

-

-

976

รอยละ

N/A

N/A

5.74

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานรายใหมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
= ผูปวยเบาหวานทีไ่ ดรับการขึ้นทะเบียนรายใหม ในปงบประมาณพ.ศ. 2559 X 100
กลุม เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานปงบประมาณพ.ศ. 2558
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. ทะเบียนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ปงบประมาณ 2559
2. ฐานขอมูลกลุม เสีย่ งโรคเบาหวาน ปงบประมาณ 2558

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางนงนุช ศิริรัตน

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 09-9105-3471

13

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 10
หลักการ :
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติวา “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะเมื่อจัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมแตกตางไปจากสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งองคการมหาชน
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้กไ็ ด” องคการมหาชนซึ่งเปนหนวยงานของรัฐรูปแบบใหมตามวัตถุประสงค
ดังกลาว จึงควนมุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อใหบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
โดยองคการมหาชนเลือกสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการตามภารกิจหลัก จํานวนงานบริการที่จะสํารวจ และ
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของอยูในแผนสํารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองคการมหาชนเปนผูใหความเห็นชอบ และนําผล
การสํารวจมาปรับปรุงการใหบริการ
ทั้งนี้ การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ เปนวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลการตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคการมหาชนในการเรียนรูและเขาใจผูร ับบริการ
เพื่อปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรบั บริการ แสดงใหเห็นวาการปฏิบตั ิงานขององคการมหาชน
มีความคุมคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ไดรับ
โรงพยาบาลบานแพว จัดหาองคกร/ผูประเมินจากภายนอก เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ โดย
● วิธีการสํารวจ /แบบสอบถาม จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพว กอน
ดําเนินการสํารวจ
● การสํารวจโดยแบบสอบถามประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
● ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากองคการมหาชน
● สํารวจในกลุมผูร ับบริการ ไดแก ผูปวยนอก ผูปวยใน และประชากรในชุมชนอําเภอบานแพว
● ผูปวยนอก หมายถึง ผูมารับบริการในแผนกผูปวยนอกและไมไดรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาล
● ผูปวยใน หมายถึง ผูทไี่ ดรบั การตรวจและรับไวพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
● ประชากรในชุมชนอําเภอบานแพว หมายถึง ผูที่อาศัยอยูในเขตอําเภอบานแพว
โดยที่ :
ระดับคะแนน
การดําเนินงาน
1
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปน รอยละ 70
2
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปน รอยละ 75
3
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปน รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน
4
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปน รอยละ 85 และองคการมหาชนเสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน
5
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปน รอยละ 90 และองคการมหาชนเสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
4.4800

หลักฐานการตรวจประเมิน
1) รายงานผลการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานการประชุมครั้งที่เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
ของปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน
2) รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบวิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม กอนดําเนินการ
สํารวจ
3) เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชนที่แสดงผลรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางณฐอร กีรติลาภิน

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1606
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : รอยละของการแกปญหาขอรองเรียน เกี่ยวกับการใหบริการภายในเวลาที่กําหนด (30 วัน)
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 3
หลักการ :
1. ระยะเวลาการแกไขปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ ไดแก ขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการ, ดานกระบวนการ
ใหบริการ, ดานสิทธิผูปวย, ดานสิง่ แวดลอม และดานอื่นๆ โดยการแกไขปญหาขอรองเรียนนั้นตองไมเกิน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับเรื่องรองเรียนจนแกไขปญหาแลวเสร็จ
2. พิจารณาจากจํานวนขอรองเรียนการใหบริการ ทั้งหมดและคิดเปนรอยละของการแกไขปญหาตามระยะเวลาที่กําหนด 30
วัน
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

2.2 รอยละของการแกปญหาขอรองเรียน
เกี่ยวกับการใหบริการภายในเวลาที่กําหนด

รอยละ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
จํานวนขอรองเรียนทั้งหมด

คน

รอยละของการแกไขขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
79
84
89
91
93

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
16

คน

18
N/A

N/A

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- รอยละของการแกไขปญหาขอรองเรียนที่เกี่ยวกับการใหบริการภายในเวลาที่กําหนด (30 วัน)
= จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด ×100
จํานวนขอรองเรียนทั้งหมด
หลักฐานการตรวจประเมิน
1. ทะเบียนบันทึกขอรองเรียนทีเ่ กี่ยวกับการใหบริการ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางพรทิพา แสงเรืองรอง

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9575

88.89
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 : รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 3
หลักการ :
โดยที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให “บรรดารายไดขององคการมหาชน ไมเปน
รายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอื่นในกํากับของราชการฝายบริหารที่มิใชสวนราชการ
พิจารณาเห็นสมควรกําหนดตัวชี้วัดรวม “รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน” เพื่อกระตุนใหคณะกรรมการองคการ
มหาชนใหความสําคัญกับการควบคุมดูแลใหองคการมหาชนที่ไดรับงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงิน
รายไดขององคการมหาชน ไปใชปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร และลดการพึ่งพางบประมาณ
ในอนาคต
คํานิยาม
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององคการ
มหาชนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจมีที่มาของเงิน
ประกอบดวย
เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หรื อ หมายถึ ง เงิ น รายได สุ ท ธิ ที่ เ หลื อ สะสมมาจนถึ ง ป ง บประมาณก อ นหน า ซึ่ ง ได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการให ใ ช ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสารงบประมาณ
ประจําป โดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก (1) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ เปนตน และ (2) รายได
อื่นๆ ไดแก ดอกเบีย้ เงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตางๆ
จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุนคาใชจาย
อื่น คาที่ดินสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ
คาใชจายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางของพนักงานทุกคน ตั้งแตระดับผูบริหาร ทีป่ รึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ตามสัญญาจาง เจาหนาที่ และลูกจาง แตไมรวมถึงลูกจางโครงการ
คาใชจายบุคลากรไมรวมคาสวัสดิการของเจาหนาที่และลูกจาง และคาตอบแทนผันแปรของผูอํานวยการ
คาใชจายดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทน เบี้ยประชุม คาใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค
คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุนคาใชจายอื่น หมายถึง คาใชจายเพื่อการดําเนินงานในโครงการตางๆ ขององคการ
มหาชน
หากมีการกอหนี้ผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผน การใชจายเงินใหนํามาคํานวณ
เปนผลงานได
กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจาย ใหคํานวณผลการประเมิน
เปนรอยละ 100
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ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
80
85
90
95
100

หนวยวัด

ผลงาน (รอยละ)

รอยละ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจายตาม
แผนการ ใชจายเงินใน
ปงบประมาณ
จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการองคการมหาชน
ในปงบประมาณ
รอยละของการเบิกจายตาม
แผนการใชเงิน

บาท

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
1,360,402,349.24 1,430,201,352.59 1,695,177,980.26

บาท

1,359,560,000.00

1,425,980,200.00

1,677,526,900.00

รอยละ

100.06

100.30

101.05

สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน
=
จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 X 100
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบแผนการใชจายเงิน
2. เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระรายงานผลการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวภาวิณี อรุณคีรีวัฒน

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9526
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน
3.2.1 : ดานไฟฟา
หนวยวัด : ลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณการใชมาตรฐาน
น้ําหนัก : รอยละ 1
คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน หมายถึง การที่องคการมหาชน
สามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในองคการมหาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใชไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10
เหตุผล :
พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแตประเทศไทยมิไดมี
แหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่
ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2555 ไดมีมติใหหนวยราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพื่อเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ในการชวยลดคาใชจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององคการมหาชนกําหนดเกณฑการใหคะแนนของหนวยงาน เปน
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเปนเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของ
ปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน
(เมษายน 2559 – กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
2
2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐานและคาดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน
นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริง (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง)
ประจําปงบประมาณ 2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม
2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
3
มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333
4

มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199

5

มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0 องคการมหาชนจะไดคะแนน
ระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน

คะแนน
0.5000
0.2500

0.2500
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000

19

หมายเหตุ
1) องคการมหาชนจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3,4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีคานอยกวา -0.333
องคการมหาชนจะไดคะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีองคการมหาชนมีหนวยงานในสังกัด เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน
ก. ประเมินคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน
ข. พิจารณาใหคะแนนขององคการมหาชน โดยคิดคาเฉลีย่ จากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด (= ผลรวมของ
คะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด)
สูตรการคํานวณ :
• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน คือ
1. ดานไฟฟา
• สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน
1. ดานไฟฟา

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา = (90% ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง
(Energy Utilization Index, EUI)
ปริมาณการใชไฟฟาจริง

-

-

-

กําหนดให
ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง)

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลข
ประมาณการใชไฟฟาที่ควรจะเปนขององคการมหาชนนั้น ตั้ง
แตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12
เดือนที่จัดทําขึ้นจากการนําปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการใชไฟ
ฟาขององคการมหาชนนั้น เชน พื้นที่ใชสอย จํานวนบุคลากร
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เ ป น ต น ข อ ง แ ต ล ะ เ ดือน
แ ล ว นํ า ไ ป ร า ย ง า น ผ า น
www.report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน

90% ของปริมาณการใชไฟฟา
ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาที่ควรจะเปน (SEU) ขององคการ
มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) มหาชนนั้นและมีการใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10 ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
ปริมาณการใชไฟฟาจริง
(kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง)

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหนวยไฟฟาที่ใช
ไปจริงในกิจการขององคการมหาชน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน โดยใชขอมูลจาก
ใบแจงหนี้การไฟฟาที่การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือนแลวนําไป
รายงานผาน www.report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่องคการมหาชนไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เทานั้น ในการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานขององคการมหาชน
2) องคการมหาชนตองสงผลการดําเนินงานดานไฟฟา ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต
www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
3 ) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแตละองคการมหาชนสงถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15
ธันวาคม 2559 โดยใชขอมูลที่แตละองคการมหาชนสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง
ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เวลา 24.00 น.
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2559 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจงเวียนภายในโรงพยาบาลรับทราบแลปฏิบัติ
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานลดใชพ ลังงานของโรงพยาบาลเกี่ยวกั บการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และรอบ
12 เดือน (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหนาองคการมหาชน
3. ขอมูลที่โรงพยาบาลรายงานการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ 2559 รอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผาน
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว ซึ่ ง หลั ก ฐานอ า งอิ ง จะเป น เลขที่ ห รื อ ลํ า ดั บ ครั้ ง ของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ
4. ใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือนหรือหลักฐานแสดงที่มาของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh;
กิโลวัตต-ชั่วโมง) ที่ใชจริงในกิจการขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2559 เปนขอมูลจริงที่เกิดขึ้นในแตละ
เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นายธนโชติ รุงแสง

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 9552
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน
3.2.2 : ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
หนวยวัด : ลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณการใชมาตรฐาน
น้ําหนัก : รอยละ 1
คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน หมายถึง การที่องคการมหาชน
สามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในองคการมหาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใชไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10
เหตุผล :
พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแตประเทศไทยมิไดมี
แหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่
ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2555 ไดมีมติใหหนวยราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพื่อเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ในการชวยลดคาใชจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององคการมหาชนกําหนดเกณฑการใหคะแนนของหนวยงาน เปน
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเปนเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้
1. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
1
มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานน้ํามัน
0.5000
เชื้อเพลิงของปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
2
2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
0.2500
มาตรฐานและคาดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือนนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559
0.2500
2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชจริง (ลิตร) ประจําปงบประมาณ
2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
3
มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
0.0001
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333
0.5000
4
มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
0.0001
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199
0.5000
5
มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
0.0001
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090
0.5000
ในกรณีที่ผลการคํานวณคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0
องคการมหาชนจะไดคะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน
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หมายเหตุ
1) องคการมหาชนจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3,4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีคานอย
กวา -0.333 องคการมหาชนจะไดคะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีองคการมหาชนมีหนวยงานในสังกัด เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน
ค. ประเมินคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน
ง. พิจารณาใหคะแนนขององคการมหาชน โดยคิดคาเฉลีย่ จากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด (= ผลรวมของ
คะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด)
สูตรการคํานวณ :
• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 1 ชนิด คือ
1. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
• สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน

-

ดานน้ํามันเชื้อเพลิง

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชนา้ํ มัน = (90% ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้ํามันจริง
(Energy Utilization Index, EUI)
ปริมาณการใชน้ํามันจริง

-

กําหนดให
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร)

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใชน้ํามัน
ที่ควรจะเปนขององคการมหาชนนั้น ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือนที่จัดทําขึ้นจากการนําปจจัยตางๆ ที่มี
ผลตอการใชน้ํามันเชื้อเพลิงขององคการมหาชนนั้น เชน พื้นที่รับผิดชอบ
(ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไปรายงาน
ผาน www.report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน

- 90% ของปริมาณการใชน้ํามัน ตัวเลขประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเปน (SFU) ขององคการมหาชน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร)

- ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
จริง (ลิตร)

นั้นและมีการใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

Actual Electricity Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ที่ใชไปจริงในยานพาหนะขององคการมหาชน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ไดแก เบนซิน ดีเซล แกสโซฮอลไบโอ
ดีเซลและกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่ใชไป
กับยานพาหนะขององคการมหาชนทุกคันในแตละเดือนและนําไปรายงานผาน
www.report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน
กรณีที่องคการมหาชนใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1
ลิตร มีนา้ํ มันเบนซินอยู 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซลอยู
95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทนเบนซินหรือดีเซล 100% นั้น การ
คํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวน
ปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เทานั้น ตามสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ :
AFU = ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล+ (0.9 x ปริมาณแกสโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV)
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่องคการมหาชนไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เทานั้น ในการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานขององคการมหาชน
2) องคการมหาชนตองสงผลการดําเนินงานน้ํามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.ereport.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแตละองคการมหาชนสงถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
โดยใชขอมูลที่แตละองคการมหาชนสงผลการดําเนินงานน้ํามันเชื้อเพลิงในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผานชองทาง
เว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2559 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจงเวียนภายในโรงพยาบาลรับทราบแลปฏิบัติ
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานลดใชพ ลังงานของโรงพยาบาลเกี่ยวกั บการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และรอบ
12 เดือน (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหนาองคการมหาชน
3. ขอมูลที่โรงพยาบาลรายงานการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ 2559 รอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผาน
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว ซึ่ ง หลั ก ฐานอ า งอิ ง จะเป น เลขที่ ห รื อ ลํ า ดั บ ครั้ ง ของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ
4. ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่โรงพยาบาลไดซื้อและใบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะของโรงพยาบาลทุกคันใน
แตละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใชจริงในยานพาหนะของ
โรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2559 เปนขอมูลจริงที่เกิดขึ้นในแตละเดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นายธนโชติ รุงแสง

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 9552
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 : การประหยัดน้ํา
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
• มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการประหยัดน้ําในหนวยงาน
ภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้ําในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอ ในการขอ
ความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา โดยใหหนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปริมาณการใชน้ําของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานผลการประหยัดน้ําสงใหกรมทรัพยากร
น้ําทุกเดือน เปนการชวยบรรเทาปญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ํา สรางความเสมอภาคระหวางภาคสวนตาง ๆ
ในการลดปริมาณการใชน้ํา และปลูกฝงคานิยมรวมกันในการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
• ปริมาณน้ําที่ใช หมายถึง ปริมาณที่ใชผานมาตรวัด การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาพ และปริมาณ
ที่ใชจากระบบอื่น ๆ ที่มีมาตรวัดน้ํา
• ขอมูลพื้นฐาน หมายถึง ขอมูลการใชน้ําป 2557 รายเดือน ตั้งแตตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 โดยให
หนวยงานผูรายงานตัวชี้วัดเปนผูรับรองขอมูล
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
มีการแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา
มีการจัดทําแผนการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนหรือผูอํานวยการองคการมหาชน
มีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําเปนรายเดือนใหกับกรมทรัพยากรน้ํา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
สามารถลดปริมาณการใชน้ําลงเทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 5
สามารถลดปริมาณการใชน้ําลงเทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 10

การประเมินผล
• แหลงขอมูล : มาตรวัดน้ําแสดงปริมาณการใชน้ําประจําเดือนจากหนวยงานบริการน้ําประปา เชน การประปานคร
หลวง การประปาสวนภูมิภาค ประปาทองถิ่น และประปาอื่น ๆ
• วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานแจงรายงานผลตามแบบฟอรมสงใหกรมทรัพยากรน้ําภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
• แนวทางการประเมินผล : คิดเปนรอยละการใชน้ําที่ลดลง โดยเทียบกับฐานการใชน้ําป 2557 โดยเทียบสัดสวนการใช
น้ําเฉลี่ยรายเดือนปปจจุบันกับการใชน้ําเฉลี่ยรายเดือนปฐาน (ป 2557)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นายธนโชติ รุงแสง

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 9552
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 : อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา) (Quick ratio)
หนวยวัด : เทา
น้ําหนัก : รอยละ 3
หลักการ : อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว หมายถึง ความสามารถในการที่โรงพยาบาลมีสินทรัพยหมุนเวียน
เพียงพอใน
การจายชําระหนี้ระยะสั้น มากนอยเพียงใด โดยที่มีการหักสินคาคงเหลือที่เปนสินทรัพยหมุนเวียนทีม่ ีสภาพคลองเปลีย่ นเปน
เงินสดไดต่ําทีส่ ุด
คํานิยาม
สินทรัพยหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่เปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้*
• คาดวาจะไดรับประโยชน หรือตั้งใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน
• คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
• สินทรัพยดังกลาวเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด และไมมีขอ จํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใชชําระ
หนี้สินภายในระยะเวลาอยางนอย 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอยระยะเวลารายงาน
หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สิ้นที่เปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี*้
• คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน
• ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
• หนวยงานไมมสี ิทธิอันปราศจากเงือ่ นไขใหเลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือนนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สินคาคงเหลือ หมายถึง เวชภัณฑยา และเวชภัณฑที่มิใชยา รวมไปถึง วัสดุคงเหลือที่หนวยงานมีไวเพือ่ ใชในการ
ดําเนินงานตามปกติ
* คํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนําเสนองบการเงิน
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) (Quick ratio)
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด
เทา
หนวย
วัด
(บาท)

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
1.52 1.555
1.59
1.625
1.66
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
342,801,671.97 402,813,562.57 497,632,922.47

สินทรัพยหมุนเวียน (CA) – สินคาคงคลัง
(Inventory)
หนี้สินหมุนเวียน (CL)
(บาท 231,858,943.27
อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา)
(เทา)
1.48
(Quick ratio)
สูตรการคํานวณ :
- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ
- อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา) (Quick ratio)
=
สินทรัพยหมุนเวียน (CA) – สินคาคงคลัง (Inventory)
หนี้สินหมุนเวียน (CL)

242,749,510.85
1.66

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการเงิน ที่แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวภาวิณี อรุณคีรีวัฒน

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9526

295,362,743.78
1.68
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 10
หลักการ :
กําหนดวัดเพื่อสนับสนุนองคการมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองคการมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชน แบงเปนการประเมิน 2 ในประเด็นหลัก ดังนี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 7)
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 3)
โดยที่
ประเด็นการประเมิน
(รอยละ)
1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 7)
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิงานประจําปภายในเวลาที่กําหนด
2.0
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส
(1.75)
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
0.25
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
0.25
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
0.25
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
0.25
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
0.25
1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน
0.25
1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก
0.25
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคกร
1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน
1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล
1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
1.5.5 มีขอมูลโครงสรางคณะกรรมการองคการมหาชน และอนุกรรมการ
1.5.6 มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร
1.5.7 มีขอมูลที่สําคัญของในเว็บไซตขององคการมหาชน
ประเด็นการประเมิน
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 3)
1.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
แบบประเมินตนเองควรมีหัวขอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ (ในการกําหนดนโยบาย)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุม และผลการนํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แนวคิด
ของคณะกรรมการองคการมหาชนไปปฏิบัติ
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

0.5
1.0
(1.75)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
(รอยละ)
2.0

1.0
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเด็นยอยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล มีดังตอไปนี้
1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 7)
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
(น้ําหนักรอยละ 2)
แผนยุทธศาสตร คือ แผนกําหนดทิศทางการทํางาน
ขององคการมหาชน
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตรมี 5 ประเด็น คือ
1) วิสัยทัศน
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค/นโยบาย
4) กลยุทธ
5) เปาหมาย

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

แผนปฏิบัติงานประจําป คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะ
ดําเนินการในรอบป พรอมดวยงบประมาณรายรับและ
รายจายขององคกร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําป มี 6
ประเด็น คือ
1) วัตถุประสงค
2) เปาหมาย
3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณคาใชจาย
6) ผูรับผิดชอบ

เกณฑการใหคะแนน
 ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ภายในเดือนธันวาคม 2558
 ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
 ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ภายในเดือนตุลาคม 2558
 ใหใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและ แผนปฏิบัติ
งานประจําป ภายในเดือนกันยายน 2558
 ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
งานประจําป กอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายในเดือนสิงหาคม 2558

เงื่อนไข
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหามีไมครบทุกประเด็นที่กําหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน
2) ในการเสนอแผนยุทธศาสตรใหคณะกรรมการพิจารณา องคการมหาชนตองมีขอมูลวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกที่มผี ลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม และตองนําประเด็นที่เปนจุดออนไปกําหนดเปนกล
ยุทธใหครบถวน
3) กรณีที่องคการมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลังจากที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรไปแลว ก.พ.ร. จะพิจารณาใหคะแนนจากการเสนอแผนยุทธศาสตรใน
ครั้งแรก
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• เอกสารประกอบและสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชนในครั้งที่มีการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส (น้ําหนักรอยละ 1.75)
การรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถรายงานผลไดถึงเดือนธันวาคม 2559
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ําหนักรอยละ 0.25)
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) ประกอบดวย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล
ระดับคะแนน
1

เกณฑการใหคะแนน
 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
 รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไมครบถวนตามที่ COSO
กําหนดละ 0.2 คะแนนตอรายงาน 1 ครั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
 ดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะหรือขอสังเกตของคณะกรรมการองคการ
มหาชนครบถวน (ถามี)
เงื่อนไข รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ
ปญหาอุปสรรคที่ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สําคัญ
และเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เชน ขอตรวจพบที่สําคัญ/โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด/การทุจริต/
ความเสียหาย เปนตน
5
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ระดับคะแนน
1

เกณฑการใหคะแนน
 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถวน

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไมครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
1) ไมมีการกําหนดปจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2) ไมมผี ลการวิเคราะหความเสีย่ ง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแตละ
ดาน เชน ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ปรับลด 0.3 คะแนน)
3) ไมมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ําหนักรอยละ 0.25)
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคการมหาชน เชน แผนการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
นโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองตอความตองการภายในและภายนอกองคกร เปนตน
ระดับคะแนน
1

เกณฑการใหคะแนน
 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีผลการดําเนินการสําเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ

30

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผูไดรับเงินเดือนในกลุม ผูบริหาร เชน รองผูอํานวยการ ผูจดั การ
ฝาย หรือผูอํานวยการสํานัก เปนตน
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1

 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีการประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด
น้ําหนัก และเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับ
ระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจ

เงื่อนไข
• ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมผี ูครองตําแหนงผูบริหารระดับสูงรองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ แต
องคการมหาชนประเมินผลงานไมครบถวน
• กรณีไมมผี ูครองตําแหนงผูบริหารระดับสูงรองจากผูอํานวยการ 2 ระดับไมตองประเมิน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
2) หลักเกณฑการประเมินผูบริหารระดับสูง
3) โครงสรางตําแหนง
4) โครงสรางเงินเดือน (ชวง)
1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ
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เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานดานการเงินไมมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการเงินเทียบกับ
เปาหมาย ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 รายงานดานภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานดานภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานดานภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานดานภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานดานภารกิจหลักตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานดานภารกิจหลักไมมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับ
เปาหมาย ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 0.5)
ตามนัยมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดใหรายงานที่นําเสนอรัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตองกลาวถึงผลงานในปที่ผานมา และคํา
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จัดทําในภายหนา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1

 ไมมีการรายงาน

3

 มีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน จํานวน 1 ครั้ง

5

 มีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน จํานวน 2 ครั้ง

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไมเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนาหนังสือหรือบันทึกขอความนําสงรายงาน
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1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 1)
กรรมการโดยตําแหนงสามารถมอบหมายผูแทนเขารวมการประชุม ไดไมเกิน 2 คนตอ 1 ตําแหนง
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 รอยละ 50 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

2

 รอยละ 60 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

3

 รอยละ 70 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

4

 รอยละ 80 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

5

 รอยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) ตารางแจงนับจํานวนกรรมการองคการมหาชนที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
2) E-File สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ 1.75)
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคกร (น้ําหนักรอยละ 0.25)
รายงานการวิเคราะหดา นการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร มีขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 ไมมีคําอธิบายและการวิเคราะห

3

 มีคําอธิบายและการวิเคราะหไมครบถวน

5

 มีคําอธิบายและการวิเคราะหครบถวน

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน (น้ําหนักรอยละ 0.25)
งบการเงินตางๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใชชื่ออื่นไดตามความเหมาะสม ประกอบดวย
1) งบดุล
2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 ไมมีงบการเงิน

3

 มีงบการเงิน แตรายละเอียดไมครบถวน หรือไมไดเผยแพร

5

 มีงบการเงินครบถวน และเปดเผยในเว็บไซต และตีพิมพในรายงานประจําป

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเว็บไซตขององคการมหาชน
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1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย
1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา
3) ประวัติการทํางาน
4) ตําแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 ไมมีประวัตขิ องคณะกรรมการ

3

 มีประวัติของคณะกรรมการไมครบถวน

5

 มีประวัติของคณะกรรมการเปนรายบุคคลอยางครบถวน

เงื่อนไข หากเปดเผยประวัติกรรมการไมครบทุกคน ได 1 คะแนน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 มีขอมูลรอยละของการเขาประชุมคณะกรรมการไมครบทุกครั้งที่มีการประชุม

5

 มีขอมูลรอยละของการเขาประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
1.5.5 มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 ไมมโี ครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

3

 มีโครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แตไมครบทุกคณะทีส่ ําคัญ

5

 มีโครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญไดครบถวนทุกคณะ
 อนุกรรมการที่สําคัญ เชน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรร
หาและคาตอบแทน อนุกรรมการดานบุคคล

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
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1.5.6 มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร (น้ําหนักรอยละ 0.25)
ขอมูล
1)
2)
3)
4)

ประกอบดวย
ประวัติความเปนมาขององคการมหาชน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญขององคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผานมา
คําอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน
ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรใน ระยะเวลา 3 - 5 ป
ขางหนา
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 มีขอมูลไมครบถวน

5

 มีขอมูลครบถวน

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
1.5.7 มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 0.25)
มีขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถวนและเปนปจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ
1) รายงานประจําป
2) โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถามี)
3) การจัดซื้อจัดจาง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคการโดยผูบริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถามี)
6) แผนงานที่สําคัญ
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
8) ผลการปฏิบตั ิงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก
9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน
10) รายงานผลการประเมินความคุมคาการดําเนินงานขององคการมหาชนตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งองคการ
มหาชน (กําหนดหลักการวาในการประเมินความคุมคาการดําเนินงานขององคการมหาชน ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
จัดตั้งองคการมหาชน ดังกลาวจะตองมีการวิเคราะหความคุมคาตามเกณฑการประเมินความคุมคาที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 มีขอมูลและสารสนเทศไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน

5

 มีขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถวนและเปนปจจุบัน

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• เว็บไซตขององคการมหาชน
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2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ (น้ําหนักรอยละ 2)
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 คณะกรรมการไมมีการประเมินตนเอง

5

 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
 คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่

เงื่อนไข
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อยางนอยที่สุด) ดังตอไปนี้
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การปฏิบัตติ ามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
การประชุมของคณะกรรมการ
การทําหนาที่ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธกับฝายบริหาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการในดานตางๆ เชน
- การสงวาระการประชุมอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
- ความครบถวนของขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกตองเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่าํ เสมอของการรายงานและความถูกตองของการรายงานผลงานขององคการมหาชนดานการเงิน
และภารกิจหลัก
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
(น้ําหนักรอยละ 1)
• การจัดกิจกรรม ประกอบดวย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
องคการมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคลองกับภารกิจหลักขององคการมหาชน
• มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับงานขององคการมหาชน (ระบุ
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เขารวม)
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

 ไมมีการจัดใหมีกิจกรรม

2

 มีขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี)

3






4

มีขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี)
มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เกีย่ วของกับกิจการขององคการมหาชน
มีขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี)
มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เกีย่ วของกับกิจการ
ขององคการมหาชน
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 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ พันธกิจ พัฒนาการที่สาํ คัญและความเสี่ยงของ
องคกร
5
 ขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี)
 มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เกีย่ วของกับกิจการขององคการมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ พันธกิจ พัฒนาการที่สาํ คัญและความเสี่ยงของ
องคกร
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูทไี่ ดรบั ไปใชประโยชนกับงานขององคการ
มหาชน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
• สําเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ

ระดับ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
4.3639
3.8889
3.9558

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. รวบรวมจากบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ ในการกํากับดูแลกิจการของโรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน)
2. แผนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพว
4. Website ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) http://www.bphosp.or.th
5. รายงานประจําปงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
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ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวกมลชนก ปานเจริญ
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
หนวยวัด
: ระดับ
น้ําหนัก
: รอยละ 5
คําอธิบาย :
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของ
คณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission :
ACRC) บูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แลวนํามากําหนดเปน
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะหเปนองคประกอบ
หลักที่สําคัญและจําเปนในการประเมิน การประเมินดังกลาวไดจําแนกเปนองคประกอบหลัก องคประกอบยอย ประเด็นการ
ประเมิน และแปลงไปสูคําถามที่ใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน
องค ป ระกอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment) แบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้
1) ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณของประชาชนผูรับบริการหรือผูมสี วน
ไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
2) ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินความคิดเห็นหรือประสบการณของประชาชนผูร ับบริการหรือผูม ี
สวนไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ
3) คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร) (Integrity in Service Delivery)
ประเมินจากการรับรู และประสบการณตรงของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐ
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
ภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
ภาครัฐที่มตี อการดําเนินงานของหนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

80-100 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก

60-79.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง

40-59.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง

20-39.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา

0-19.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

ระดับ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
N/A
N/A
5
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
รูปแบบและวิธีการจัดเก็บขอมูล ประกอบดวยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ไดแก
1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก บุคลากรภายในหนวยงานที่เขารับการประเมินผลที่ปฏิบัติงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยาง (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางที่
คํานึงถึงความเปนไปไดทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตามลักษณะโครงสรางการบริหารงานของแตละหนวยงาน รวมทั้งใหมี
การกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะประชากรเปาหมายและใหพิจารณาขนาดตัวอยางที่สอดคลอง เหมาะสม และมี
ลักษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักการสุมตัวอยางทางสถิติ
เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง ไดแก บุคลากรภายในหนวยงานที่เขารับการประเมินขาราชการ เจาหนาที่
หรือลูกจาง ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป จํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนวยงานมีบุคลากรนอยกวา 300 คน ใหจัดสง
รายชื่อทั้งหมด) ใหครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตําแหนง ระดับ ที่อยู (ที่
สามารถติดตอได) เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E-mail โดยหนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเปนผูรวบรวม
เพื่อจัดสงใหที่ปรึกษาดําเนินการสุม คัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 100 รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดทาง
สถิติ สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหบคุ ลากรภายในของหนวยงานที่เขารับการ
ประเมินตอบแบบสํารวจดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-toFace Interview) การสัมภาษณทางโทรศัพท การสํารวจทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสม
2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ที่เขารับการ
ประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยาง (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางที่
คํานึงถึงความเปนไปไดทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตามลักษณะโครงสรางการบริหารงานของแตละหนวยงาน รวมทั้งใหมี
การกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะประชากรเปาหมายและใหพิจารณาขนาดตัวอยางที่สอดคลอง เหมาะสม และมี
ลักษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักการสุมตัวอยางทางสถิติ
เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง ไดแก ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ที่เขารับการประเมินใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางแทจริง จํานวน 300 รายชื่อ (กรณีผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานของหนวยงาน
ที่เขารับการประเมินมีจํานวนนอยกวา 300 คน ใหจัดสงรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทการมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ประเภท/เรื่องในการ
ติดตอกับหนวยงาน สถานที่ทํางาน ตําแหนง ระดับ ที่อยู (ที่สามารถติดตอได) เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E-mail
โดยหนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเปนผูรวบรวม เพื่อจัดสงใหที่ปรึกษาดําเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน
100 รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดทางสถิติ สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตอบแบบสํารวจดวยตนเอง (SelfAdministered Questionnaire Survey) การสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview) การสัมภาษณทาง
โทรศัพท การสํารวจทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
3) การประเมิน Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินคุณธรรมแล
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใชแบบสํารวจ Evidence-Based
Integrity & Transparency Assessment: EBIT จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน โดยหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการอางอิงคําตอบในแตละขอคําถามตามความเปนจริง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลการดําเนินงานรวบรวมแบบสํารวจที่ไดรับการตอบ
จากหนวยงานที่เขารับการประเมินผลแลว รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใชในการประกอบอางอิงคําตอบในขอ
คําถามนั้นๆ ดวย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
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ผูจัดเก็บขอมูล

: นางสิริวิภา โชติเวศยศลิ ป

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1030

ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
หนวยวัด : ระดับ
น้ําหนัก
: รอยละ 2
หลักการ
1. เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการประเมินผลทุกองคการมหาชน เพื่อใหองคการมหาชนจัดใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดไวในประราชกฤษฎีการการจัดตั้ง โดยอยางนอยการประเมินดังกลาวจะตองแสดงขอเท็จจริง
ทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพและดานการพัฒนาองคกร
2. มาตรา 40 พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให “เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและ
การตรวจสอบการดําเนินงานของโรงพยาบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดกาํ หนดไว ใหโรงพยาบาล
จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลตามรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมเกินสามปนับแตการ
ประเมินครั้งสุดทาย”
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1

3
5

เกณฑการใหคะแนน
องคการมหาชนจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง โดย
สถาบัน องคกร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเปนกลาง และเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจาก
ภายนอกที่คณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนดวย โดยอยางนอยการประเมินผลจะตองแสดง
ขอเท็จจริงทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร
รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งตอคณะกรรมการ
องคการมหาชน และสงสําเนารายการดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร.
องคการมหาชนมีการดําเนินการปรับปรุง ตามขอเสนอหรือขอสังเกตของคณะกรรมการ
องคการมหาชน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
1
1

40

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
2. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง โดยสถาบัน องคกร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มี
ความเปนกลาง และเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบ
3. หลักฐานประกอบการประเมินผล
ระดับคะแนน
1

3

5

รายละเอียดประเด็นการประเมิน
1) องคการมหาชนจัดใหมีการประเมิน
ความคุมคาโดยสถาบัน องคกร คณะ
บุคคลหรือบุคคลที่มคี วามเปนกลาง และ
เชี่ยวชาญดานการประเมินผลจาก
ภายนอก
2) ผูที่จะทําการตรวจประเมินภายนอกนั้น
จะตองไดรับการคัดเลือก หรือแตงตั้งตาม
วิธีการที่คณะกรรมการองคการมหาชน
กําหนด
3) ประเด็นการประเมินผลจะตอง
ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 1)
ประสิทธิภาพ 2) ประสิทธิผลและ 3) การ
พัฒนาองคกร หรือ เปนไปตามประเด็นที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแตละ
องคการมหาชน
ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินผลจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการ
มหาขน
1) นําเสนอผลการประเมินความคุมคาตอ
องคการมหาชน
2) ส ง สํ า เนารายงานดั ง กล า วยายั ง
สํานักงาน ก.พ.ร.

หลักฐานประกอบการประเมินผล
1) รายงานการประชุ มคณะกรรมการองค ก าร
มหาชน ที่ มี ร ายละเอี ย ดการให ค วามเห็ น ชอบ
เกี่ยวกับ
1.1) การคัดเลือก/การแตงตั้งผูที่จะ
ทําการตรวจประเมินภายนอก
หรือแตงตั้งตามวิธีการที่
คณะกรรมการองคการมหาชน
กําหนด
1.2) ประเด็นการประเมินผลจะตอง
ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
(1) ประสิทธิภาพ
(2) ประสิทธิผล
(3) การพัฒนาองคกรหรือเปนไปตาม
ประเด็น ที่ กํ าหนดไวใ นพระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ ง
ของแตละองคการมหาชน

1) รายงานผลการศึกษาประเมินความคุมคา
2) รายงานการประชุ มคณะกรรมการองค ก าร
มหาชน ที่ เกี่ย วขอ งกับ การรายงานสรุปผลการ
ประเมินผลความคุมคา
3) สําเนารายงานผลการประเมินดังกลาวที่สงไป
ยังสํานักงาน ก.พ.ร.
องค ก ารมหาชนเสนอแผนการปรั บ ปรุ ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการองค ก าร
และพัฒนาหนวยงาน ตอคณะกรรมการ มหาชน ที่มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนการ
เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการศึกษา

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางจารี ศรีพารัตน

เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511
เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1028

