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ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการตรวจจอประสาทตา   1 
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  1.2.1    ระดับความสําเร็จของผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับ  2 
              การรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน  
  1.2.2 อัตราความสําเร็จของการเปดหลอดเลือดสมองไดในผูปวยหลอดเลือด  4 
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   1.2.3 รอยละของผูปวยท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับยาตานไวรัสมากกวา 6 เดือน  6 

ไดรับการตรวจติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.3 อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)    8 
ตัวชี้วัดท่ี 1.4 การดูแลเด็กอาย ุ0-5 ป                                                                         

1.4.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ปท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวย   9 
แบบประเมิน DSPM  

1.4.2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการประเมินพัฒนาการแลวพบวา  10 
มีปญหาพัฒนาการไมสมวัยไดรับการประเมินและสงเสริมพัฒนาการ 
เบื้องตนดวยกุมารแพทยสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5 รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานรายใหมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน   12 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ  13 
ตัวชี้วัดท่ี 2.2     รอยละของการแกปญหาขอรองเรียน เก่ียวกับการใหบริการภายในเวลาท่ีกําหนด 15 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน     16 
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       องคการมหาชน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 การประหยัดน้ํา         24 
ตัวชี้วัดท่ี 3.4 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)      25
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ    26 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน    37 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.1  : รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการตรวจจอประสาทตา 

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 10 
คําจํากัดความ :  

1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะนํ้าตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เน่ืองจากการเผาผลาญนํ้าตาลผิดปกติ ทําใหนํ้าตาลถูกขับ
ออกทางปสสาวะ ความผิดปกติน้ีอาจมีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน กรรมพันธุ , ภาวะอวน , หรือขาดการออกกําลังกาย 

ระดับนํ้าตาลในเลือดท่ีถือวาเกิดภาวะเบาหวาน ตองมากกวา 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
2. เบาหวานข้ึนตา คือ โรคเบาหวานซึ่งมีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงกวาปกติเปนเวลานานหลายป ทําใหเสนเลือดฝอยท่ัวรางกาย
เปลี่ยนแปลงไป เชน ท่ีผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาจะเกิดการผิดปกติ  มีเม็ดเลือด นํ้าเหลือง และไขมัน ซึมออกมาในจอ
ประสาทตา ทําใหจอประสาทตาบวมขาดออกซิเจน เปนเชนน้ีนานๆ เขา จะเกิดเสนเลือดงอกใหม มีเลือดออกงาย นํ้าวุนตาขุนมัว 
จอประสาทตาลอกและทําใหตาบอดในท่ีสุด  

 เรียกโรคแทรกซอนท่ีเกิดท่ีจอประสาทตาในตาของผูปวยเบาหวานวา “เบาหวานข้ึนตา” 
3. การตรวจจอประสาทตา ดําเนินการตรวจโดยจักษุแพทย ผาน1กลองตรวจตาดวยระบบดิจิตอล  
1(Digital slit lamp microscope)  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
1.1  รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการ
ตรวจจอประสาทตา   

รอยละ 74.50 77.75 81.00 84.25 87.50 

            
       
     รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
จํานวนผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจจอ
ประสาทตา            

คน 2,618 2,770 2,986 

จํานวนผูปวยเบาหวานท้ังหมด คน 3,345 3,525 3,694 
รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจจอ
ประสาทตา  

รอยละ 78.27 78.58 80.83 

 

สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจจอประสาทตา  
=  จํานวนผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการตรวจจอประสาทตา ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 X 100 

จํานวนปวยโรคเบาหวานท้ังหมด ท่ีข้ึนทะเบียนไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนผูปวยเบาหวาน 
2. ทะเบียนผูปวยเบาหวานท่ีไดรบัการตรวจจอประสาทตา 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู  : นางพีระพรรณ  มหาธนานุสรณ  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9517 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.2  : ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค 
1.2.1 : ระดับความสําเร็จของผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน 

หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 10 
คําจํากัดความ :  

1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะนํ้าตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เน่ืองจากการเผาผลาญนํ้าตาลผิดปกติ ทําใหนํ้าตาลถูกขับ
ออกทางปสสาวะ ความผิดปกติน้ีอาจมีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน กรรมพันธุ , ภาวะอวน , หรือขาดการออกกําลังกาย 

ระดับนํ้าตาลในเลือดท่ีถือวาเกิดภาวะเบาหวาน ตองมากกวา 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
2. เบาหวานข้ึนจอประสาทตา (diabetic retinopathy) เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของเสนเลือดขนาดเล็ก (microangiopathy) 
ท่ีจอประสาทตา ทําใหเสนเลือดมีการถูกทําลายและเกิดการอุดตัน จอประสาทตาสวนท่ีอยูใกลเคียงจึงขาดเลือด (ischemia) มี
การหลั่งสารกระตุนใหมีเสนเลือดใหมท่ีผิดปกติ (neovascularization) จากเสนเลือดบริเวณขางเคียงมาสูบรเิวณท่ี ischemia แต
เสนเลือดเกิดใหมน้ีมักเปราะแตกงายกวาเสนเลือดปกติ (ทําใหเกิดเลือดออกในจอประสาทตาและวุนตา) และอาจดึงใหจอ
ประสาทตาลอก ทําใหผูปวยตาบอดได 
3. การรักษาโดยเลเซอร จะชวยชะลอหรือหยุดโรคมิใหลุกลามมากข้ึน การรักษาโดยเลเซอรมีขอบงช้ีเมื่อพบมีหลอดเลือดใหม
เกิดข้ึน หรือเปน severe NPDR (Non-Proliferative diabetic retinopathy) และควรใหการรักษาโดยเลเซอรทันทีเมื่อผูปวยมี 
high risk PDR (Proliferative diabetic retinopathy)  

 

โดยท่ี : 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงาน 
1 รอยละ 98 ของผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับการรกัษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน 
2 รอยละ 99 ของผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับการรกัษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน 
3 รอยละ 100 ของผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน 
4 รอยละ 100 ของผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอร 

ภายใน 30 วัน และมีการติดตามผลการรักษา 
5 รอยละ 100 ของผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอร 

ภายใน 30 วัน และมีการสรุปผลการรักษาพรอมแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรักษา 

สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- รอยละของผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน  
                =  ผูปวยท่ีมภีาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรบัการรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน X 100 
                                    ผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาท้ังหมด 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
1.2  ระดับความสําเรจ็ในการเขาถึงการรักษา
เมื่อพบวาเปนโรค 

      

      1.2.1 ระดับความสําเร็จของผูปวยท่ีมี
ภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับการ
รักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน 
 

ระดับ 1 2 3 4 5 
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       รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับการ
รักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน 

คน - 583 717 

ผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตา 
 

คน - 584 717 

ผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไดรับ
การรักษาดานเลเซอรภายใน 30 วัน 

รอยละ N/A 99.83 100.00 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนผูปวยเบาหวานท่ีไดรบัการตรวจจอประสาทตา 
2. ทะเบียนผูปวยท่ีมีภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไดรับการรักษาดานเลเซอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู  : นางพีระพรรณ  มหาธนานุสรณ  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9517 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.2    : ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2.2 : อัตราความสําเร็จของการเปดหลอดเลือดสมองไดในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน          

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  
           เน่ืองจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ปจจุบันทางการแพทยไดกําหนดระยะเวลาท่ีสามารถใหยา rTPA (ยา
ละลายลิม่เลือด) ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ ไมเกิน 4.5 ช่ัวโมงหลังจากเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ใน
กรณีท่ีไมมีขอหามใชยาและญาติยนิยอม (แตถาเกิน 4.5 ช่ัวโมง จะเกิดเปนผลเสียตอตัวผูปวยมากกวา เพราะยา rTPA ถาใหเกิน 
4.5 ช่ัวโมง อาจทําใหเลือดออกในสมองมากข้ึน) 
           โดยมีเปาหมาย คือ การประสบความสําเรจ็ในการเปดหลอดเลือดมากกวารอยละ 50 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
1.2  ระดับความสําเรจ็ในการเขาถึงการรักษา
เมื่อพบวาเปนโรค 

      

     1.2.2 อัตราความสําเร็จของการเปดหลอด
เลือดสมองไดในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบ
เฉียบพลัน          

รอยละ 67 70 73 76 79 

       

      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 
สามารถเปดหลอดเลือดสมองได  

คน - 12 8 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันท้ังหมด 
 

คน - 17 11 

อัตราความสําเร็จของการเปดหลอดเลือดสมองได
ในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน          

รอยละ - 70.58 72.73 

 

สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- อัตราความสําเร็จของการเปดหลอดเลือดสมองไดในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน                           
  =    จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันที่ไดรับยา rTPA และสามารถเปดหลอดเลือดสมองได ในปงบประมาณ 2559  X 100 

                               จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทั้งหมด ในปงบประมาณ 2559 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. แบบฟอรมการเก็บขอมูลตาม CPG การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
2. เวชระเบียนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นางสาวสภุลักษณ  พงษอุทัย    เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1606 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.2    : ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3 : อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Acute Myocardial Infarction (AMI)) 

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  

1. ผูปวย AMI หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงข้ึนไป 
อายุ > 18 ป ท่ีมี principle diagnosis (pdx) เปนโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหสัโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวน้ี 

2. การเสยีชีวิตของผูปวย AMI หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวย AMI ท่ีมี pdx ตามท่ีระบุไว หรือผูปวยท่ีมี
โรครวมหรือโรคแทรกเปน AMI และมสีาเหตุการตายจากโรค AMI 

3. การจําหนายทุกสถานะ หมายถึง การท่ีผูปวยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ ทุกกรณ ี

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
1.2  ระดับความสําเรจ็ในการเขาถึงการรักษา
เมือ่พบวาเปนโรค 

      

     1.2.3 อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจ (Acute Myocardial 
Infarction (AMI)) 

รอยละ 17.5 17 16.5 16 15.5 

       

      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
จํานวนครั้งของการจําหนายดวยการเสยีชีวิตของ
ผูปวย AMI จากทุกหอผูปวย 

คน 24 24 25 

จํานวนครั้งของการจําหนายทุกสถานะของผูปวย 
AMI จากทุกหอผูปวย ในชวงเวลาเดียวกัน 

คน 125 147 150 

อัตราการเสียชีวิตของผูปวย AMI  รอยละ 19.2 16.33 16.67 
 

สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Acute Myocardial Infarction (AMI)) 
           =    จํานวนครั้งของการจําหนายดวยการเสียชีวิตของผูปวย AMI จากทุกหอผูปวย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 x 100 
                         จํานวนครั้งของการจําหนายทุกสถานะของผูปวย AMI จากทุกหอผูปวย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. แบบฟอรมการเก็บขอมูลตาม CPG การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหวัใจ 
2. เวชระเบียนผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นางสาวณิชาภัทร  ปนวิไล  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9513 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.2    : ระดับความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาเมื่อพบวาเปนโรค 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2.4  : รอยละของผูปวยท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับยาตานไวรัสมากกวา 6 เดือน ไดรับการตรวจติดตามระดับ CD4  
                       ทุก 6 เดือน 

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  
       1. CD 4 หมายถึง เม็ดเลือดขาวชนิดหน่ึงท่ีเปนตัวหลักในการกําจัดและควบคุมเช้ือโรคนานาชนิด อีกท้ังมีบทบาท ในการ
สรางสารภูมิคุมกันในรางกายใชเปนอาวุธตอสูกับเช้ือโรคดวย  
       2. การตรวจ CD 4 หมายถึง การตรวจเลือดเพ่ือนับจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร         
(ประมาณ 1 หยด) โดยท่ัวไปคนท่ีมีภูมิคุมกันปกติจํานวน CD 4 ประมาณ 700 cells/mm3 ข้ึนไป ถาหากผลการตรวจ CD 4 มี
คานอยกวา 200 cells/mm3  ก็ถือวาภูมิคุมกันบกพรอง 
       3. 1 9ไวรัสเอชไอวีกับระดับ CD4 ไวรัสเอชไอวีเปนเช้ือท่ีทําลายภูมิคุมกันของรางกาย โดยเช้ือชนิดน้ีจะมีความจําเพาะกับ
เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดหน่ึงท่ีช่ือ ทีลิมโฟไซต (T lymphocyte) ซึ่งเปนเม็ดเลือดขาวท่ีทําหนาท่ีคุมกันปองกันและทําลายการติด
เช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมชนิดตางๆ เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดน้ีท่ีเยื่อหุมเซลลจะมีสวนประกอบท่ีเรียกวา CD 4  ซึ่งเปนตําแหนง
สําคัญท่ีจําเพาะตอการเกาะตัวของอนุภาคของไวรัสเอชไอวี ดังน้ันจึงอาจเรียกทีลิมโฟไซต (T lymphocyte) วาเม็ดเลือดขาว 
ชนิด CD 4 เมื่อเริ่มติดเช้ือใหมๆ จํานวนเช้ือไวรัสยังมีไมมาก ก็จะคอยๆ เพ่ิมจํานวนในรางกายมากข้ึนๆ ดวยการทําลาย ทีลิมโฟ
ไซต (T lymphocyte) ชนิดน้ีไปเรื่อยๆ ถายิ่งรางกายออนแอและภูมิตานทานไมดีการเพ่ิมจํานวนของไวรัสดวยการทําลายเซลลที
ลิมโฟไซต   (T lymphocyte) ก็จะยิ่งมีมากข้ึนและเปนไปอยางตอเน่ือง ทําใหจํานวนไวรัสมากข้ึน ดังน้ัน การตรวจหาระดับ
ความรุนแรงของโรคเอดส จึงสามารถตรวจดวยการตรวจหาปริมาณทีลิมโฟไซต (T lymphocyte)  หรือเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 
(CD4 + T-cell) ท่ีเรียกวา  "ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4" ซึ่งถามีการติดเช้ือไวรัสเอชไอวีรุนแรงมากข้ึน ระดับเม็ดเลือดขาว
ชนิด CD4 ก็จะมีปริมาณลดต่ําลงเรื่อยๆ         
       4. ยารักษาโรคเอดส (หรือยาตานเช้ือไวรัสเอชไอวี) ยาตานเช้ือไวรัสเอชไอวีมีผลลดจํานวนเช้ือไวรัสใหนอยลง พรอมท้ัง
เพ่ิมจํานวนเม็ดเลือดขาว CD4 เพ่ิมมากข้ึน ทําใหภูมิคุมกันของรางกายดีข้ึน โอกาสท่ีจะติดเช้ือโรคฉวยโอกาสก็จะลดลง และ
สามารถดําเนินชีวิตไดเปนปกติ ดังน้ันผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสควรไดรับการตรวจดูระดับ CD4 เมื่อกินยาครบ 6 
เดือน และตรวจติดตามอยางตอเน่ืองทุกๆ 6 เดือน 

 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
1.2  ระดับความสําเรจ็ในการเขาถึงการรักษาเมื่อ
พบวาเปนโรค 

      1.2.4  รอยละของผูปวยท่ีติดเช้ือเอชไอวีท่ี
ไดรับยาตานไวรสัมากกวา 6 เดือน ไดรับการตรวจ
ติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน 

 
 

รอยละ 

 
 

93 

 
 

94 
 
 

 
 

95 
 

 
 

97.5 
 

 
 

100 
 

   

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
จํานวนผูปวย/ผูติดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรับการตรวจ CD4 
 ทุก 6 เดือน  

คน 375 415 506 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสนานมากกวา  
6 เดือน 

คน 417 440 517 

รอยละของผูปวยท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีได รับยาตานไวรัส
มากกวา 6 เดือน ไดรับการติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน 

รอยละ 89.93 94.32 97.87 
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สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 
- รอยละของผูปวยท่ีติดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรับยาตานไวรสัมากกวา 6 เดอืน ไดรับการตรวจติดตามระดับ CD4 ทุก 6 

เดือน 
=   จํานวนผูปวย/ผูติดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดอืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ×100 
       จํานวนผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยยาตานไวรสันานมากกวา 6 เดือน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนผูปวย/ผูติดเช้ือเอชไอวีท้ังหมด 

2. ทะเบียนผูปวย/ผูติดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรับยาตานไวรัส 

3. ทะเบียนผูปวย/ผูติดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรับการตรวจ CD4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร     เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นางสาวหัทยา  เหยี่ยวสวัสดิ ์     เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1062 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.3 : อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) 

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 10 
คําจํากัดความ :  

1. วัณโรค คือ 3โรคตดิตอ3ท่ีเกิดจากเช้ือ3แบคทีเรีย3ชนิดหน่ึงท่ีเล็กมากคือเช้ือ 3Mycobacterium tuberculosis ติดตอ
โดยการสูดอากาศท่ีมีตัวเช้ือน้ีเขาไป ซึ่งเช้ือโรคชนิดน้ีมีคณุสมบัติพิเศษ คือ มีความคงทนตออากาศแหง ความเย็น ความรอน 
สารเคมี และอยูในอากาศไดนาน ยกเวน ไมทนทานตอแสงแดด  คนสวนใหญมักคดิวาวัณโรคเปนโรคเก่ียวกับปอด แตความจริง
แลว เปนไดกับอวัยวะทุกสวนของรางกายเชน ท่ี3ตอมนํ้าเหลือง3 กระดูก 3เยื่อหุมสมอง3 3ปอด3 แตท่ีพบและเปนปญหามากท่ีสุดใน
ปจจุบันคือ "3วัณโรคปอด3" มักพบในคนแกคนท่ีรางกายออนแอ จากการเปนโรคอ่ืนๆ มากอน เชน 3หวัด3 3หัด3 3ไอกรน3 พวกติดยา
และ3โรคเอดส3และในคนท่ีตรากตราํทํางานหนัก พักผอนไมพอ ขาดอาหาร ดื่มเหลาจัด หรือในคนท่ีมีประวัติใกลชิดกับคนท่ีเปน
โรค เชน นอนหองเดียวกัน หรืออยูบานเดียวกัน และพบวาผูปวยโรคเอดส เปนวัณโรคแทรกซอนกันมาก และทําใหวัณโรคท่ีเคย
ลดลง มกีารแพรกระจายมากข้ึน หากไมไดรบัการรักษาอยางถูกตองจะทําใหแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็วเน่ืองจากตดิตอไดงาย
โดยระบบทางเดินหายใจและมีอันตรายถึงชีวิต    

2.  ความสําเรจ็ของการรักษาวัณโรค เปนการประเมินผลการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมท่ีข้ึน 
ทะเบียนรักษาทุกรายยอนหลัง 1 ป (12 เดือน) โดยผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคเสมหะพบเช้ือรายใหมซึ่งประกอบดวย
จํานวนการรักษาหาย (cure) และจํานวนการรักษาครบ (complete) รวมกันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูปวยวัณโรคพบเช้ือราย
ใหมท่ีข้ึนทะเบียน 

การรักษาหาย (cure) หมายถึงผูปวยวัณโรคเสมหะพบเช้ือท่ีไดรับการรักษาจนครบกําหนด และในระหวางการรักษามี
ผลการตรวจเสมหะเปลี่ยนเปนลบ อยางนอย 2 ครั้ง โดยเนนมีการตรวจครั้งสดุทายเมื่อสิ้นสุดการรักษาเปลี่ยนเปนลบดวย  

การรักษาครบ(complete) หมายถึง ผูปวยวัณโรคเสมหะพบเช้ือ ท่ีไดรับการรักษาจนครบกําหนด ในระหวางการรักษา
มีผลการตรวจเสมหะเปลี่ยนเปนลบ แตไมมผีลกาตรวจครั้งสดุทายเมื่อสิ้นสดุการรักษา 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

1 2 3 4 5 
1.3 อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) รอยละ 85 87.5 90 92.5 95 

          รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จํานวนผูปวยเสมหะพบเช้ือรายใหมท่ีไดรับการรักษาหาย
และรักษาครบ    

คน 32 42 26 

จํานวนผูปวยเสมหะพบเช้ือรายใหม คน 36 44 30 

อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค(Success Rate) รอยละ 88.89 95.45 86.67 
 

สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค  (Success  Rate) 
      =  จํานวนผูปวยเสมหะพบเช้ือรายใหมท่ีไดรับการรักษาหายและรักษาครบ X  100 
                             จํานวนผูปวยเสมหะพบเช้ือรายใหม  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  

- ทะเบียนผูปวยเสมหะพบเช้ือรายใหม 

- ทะเบียนการรักษาผูปวยวัณโรค 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู  : นางสายหยดุ  อมรลักษณปรีชา  เบอรโทรศัพท : 08-6084-146 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_tuberculosis&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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ตัวชี้วัดท่ี 1.4 : การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป 
          1.4.1 : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ปท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM   
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  

• คูมือ DSPM (Developmental Surveillance and promotion Manual) เปนคูมือเฝาระวัง 
และสงเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ป)  

• ปญหาพัฒนาการ คือ การท่ีเด็กมพัีฒนาการไมสมวัย ในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
1. พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว 
2. พัฒนาการดานกลามเน้ือมดัเล็กและสติปญญา 
3. พัฒนาการดานการเขาใจภาษา 
4. พัฒนาการดานการใชภาษา 
5. พัฒนาการดานการชวยเหลือตัวเองและสังคม 

• การคัดกรองพัฒนาการ คือ การท่ีเจาหนาท่ีประเมินพัฒนาการชวงอายุ 0-5 ป ตามแนวทางการ 
ใชคูมือ DSPM โดยจะทําการประเมินในเด็กอาย ุ9 เดือน 18 เดือน และ 30 เดือน ท่ีมารับบริการฉีดวัคซีนท่ีโรงพยาบาลทุกราย  
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
1.4  การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป       

        1.4.1  รอยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ท่ีไดรับการคัด   
 กรองพัฒนาการดวยแบบประเมนิ DSPM    

รอยละ 80 85 90 95 100 

    

      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวย
แบบประเมิน DSPM 

คน    

เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมารับวัคซีนท่ีโรงพยาบาล คน    

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM   

รอยละ N/A N/A N/A 

 

สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- รอยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM   
     =  เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรบัการคัดกรองพัฒนาการดวยแบบประเมิน DSPM ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 x 100 
                             เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมารับวัคซีนท่ีโรงพยาบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนเด็กนักเรียนท่ีไดรับการตรวจคัดกรองปญหาพัฒนาการและพฤติกรรม 
2. ทะเบียนเด็กท่ีมารับวัคซีนท่ีโรงพยาบาล  

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร     เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : แพทยฺหญิงวชิราภรณ  พรหมจิตติพงศ    เบอรโทรศัพท : 08-1932-0095 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.4 : การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป 
          1.4.2 : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการประเมินพัฒนาการแลวพบวามีปญหาพัฒนาการไม  
                    สมวัย ไดรับการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเบ้ืองตนดวยกุมารแพทยสาขาพัฒนาการและ 
                    พฤติกรรมภายใน 30 วัน 
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  

• ปญหาพัฒนาการไมสมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีปญหาพัฒนาการลาชาหลังมารับการประเมิน DSPM  ครั้งท่ี  
2 ซึ่งหางจากครั้งท่ี 1 เปนเวลา 1 เดือน (หลังผูปกครองไปฝกกระตุนเด็กเรยีบรอยแลว) ซึ่งหมายความวาเด็กนาจะมีปญหา
พัฒนาการชาจริงในดานตาง ๆ (ไมไดเกิดจากการขาดการกระตุนจากผูปกครอง)  

• กุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรม หมายถึง แพทยเฉพาะทางซึ่งสามารถประเมินและใหการวินิจฉัย 
เบ้ืองตนใหผูปกครองไดทันที เพ่ือคลายความกังวลในกรณีท่ีตองรอคิวนัดตรวจนาน 

• ปญหาพัฒนาการและพฤติกรรม สามารถแบงได ดังน้ี 
1. กลุมปญหาพัฒนาการ ไดแก 

     1.1 ปญหาพัฒนาการชารอบดาน (เรียนรูชา) 
     1.2 ปญหาพัฒนาการดานภาษาลาชา 
     1.3 ปญหาพัฒนาการดานสังคมลาชา (ออทิสติก) 
     1.4 ปญหาพัฒนาการ อาน เขียน คํานวณ ลาชา 
     1.5 ปญหาพัฒนาการดานอ่ืนๆ เชน การไดยิน การชัก โรคทางพันธุกรรม เปนตน 

          2.  ปญหาดานพฤติกรรม ไดแก 
                     2.1 ปญหาสมาธิสั้น 
                     2.2 ปญหาเกเร กาวราว 
                     2.3 ปญหาไมไปโรงเรียน 
                     2.4 ปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสม เชน กัดเล็บ ดดูน้ิว ฉ่ีรดกางเกง 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
1.4  การดูแลเด็กอายุ 0-5 ป       

       1.4.2 : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับ
การประเมินพัฒนาการแลวพบวามีปญหา
พัฒนาการไมสมวัยไดรับการประเมินและ
สงเสริมพัฒนาการเบ้ืองตนดวยกุมารแพทย
สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน 

รอยละ 70 75 80 85 90 

       

    รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการชา และไดพบกุมารแพทย
พัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน 

คน    

เด็กท่ีมีพัฒนาการไมสมวัยจาก DSPM ครั้งท่ี 2 คน    
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการประเมินพัฒนาการ
แลวพบวามีปญหาพัฒนาการไมสมวัยไดรับการประเมิน
และสงเสริมพัฒนาการเบ้ืองตนดวยกุมารแพทยสาขา
พัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน 

รอยละ N/A N/A N/A 
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สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการประเมินพัฒนาการแลวพบวามีปญหาพัฒนาการไมสมวัยไดรับการประเมิน
และสงเสริมพัฒนาการเบ้ืองตนดวยกุมารแพทยสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน 

                =  เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการชาและไดพบกุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 x 100 

                                  เด็กท่ีมีพัฒนาการไมสมวัยจาก DSPM ครั้งท่ี 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนเด็กท่ีพัฒนาการชาและไดพบกุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรม 
2. ทะเบียนเด็กท่ีมีพัฒนาการไมสมวัยจาก DSPM ครั้งท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร        เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : แพทยฺหญิงวชิราภรณ  พรหมจิตติพงศ    เบอรโทรศัพท : 08-1932-0095 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.5 : รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานรายใหมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  
1. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะนํ้าตาลเหลือคั่งในเลือดมากเกินปกติ เน่ืองจากการเผาผลาญนํ้าตาลผิดปกติ รางกายไมสามารถ
นํานํ้าตาลในรางกายไปใชไดอยางเต็มท่ี สาเหตุเน่ืองจากขาดฮอรโมนอินซูลินหรือถาไมขาดฮอรโมน แตรางกายไมตอบรับตอ
ฮอรโมนชนิดน้ี ทําใหนํ้าตาลถูกขับออกทางปสสาวะ ความผิดปกติน้ีอาจมีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน กรรมพันธุ , ภาวะอวน 
, หรือขาดการออกกําลังกาย                                    
           ระดับนํ้าตาลในเลือดท่ีถือวาเกิดภาวะเบาหวาน ตองมากกวา 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
2. กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถึง ผูท่ีมีระดับนํ้าตาลในเลือดระหวาง 100 – 125 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
1.5  รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานราย
ใหมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

รอยละ 10 8 6 4 2 

       
       
      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนรายใหม ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คน - - 56 

กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

คน - - 976 

รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานรายใหมในกลุม
เสี่ยงโรคเบาหวาน 

รอยละ N/A N/A 5.74 

 

สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- รอยละของการเกิดผูปวยเบาหวานรายใหมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
=  ผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนรายใหม ในปงบประมาณพ.ศ. 2559 X 100 

                           กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานปงบประมาณพ.ศ. 2558 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ทะเบียนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ปงบประมาณ 2559 
2. ฐานขอมูลกลุมเสีย่งโรคเบาหวาน ปงบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นางนงนุช  ศิริรัตน     เบอรโทรศัพท : 09-9105-3471 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.1 : ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ  

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 10 
หลักการ   :  
            พระราชบัญญตัิองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติวา “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหน่ึง
โดยเฉพาะเมื่อจดัทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งหนวยงานบริหารข้ึนใหมแตกตางไปจากสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยมคีวามมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ จะจัดตั้งองคการมหาชน 
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ีก็ได” องคการมหาชนซึ่งเปนหนวยงานของรัฐรูปแบบใหมตามวัตถุประสงค
ดังกลาว จึงควนมุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือใหบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

             โดยองคการมหาชนเลอืกสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการตามภารกิจหลัก จํานวนงานบริการท่ีจะสํารวจ และ
รายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของอยูในแผนสํารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองคการมหาชนเปนผูใหความเห็นชอบ และนําผล
การสํารวจมาปรับปรุงการใหบริการ 

             ท้ังน้ี การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ เปนวิธีการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลการตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคการมหาชนในการเรียนรูและเขาใจผูรับบริการ 
เพ่ือปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรบับริการ แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
มีความคุมคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรท่ีไดรับ 

    โรงพยาบาลบานแพว จัดหาองคกร/ผูประเมินจากภายนอก เปนผูดําเนินการสาํรวจความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ โดย 

●  วิธีการสํารวจ /แบบสอบถาม จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพว  กอน
ดําเนินการสํารวจ 

●  การสํารวจโดยแบบสอบถามประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี 
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ข้ันตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

●  ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารบับริการโดยตรงหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงาน 
     ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากองคการมหาชน 
●  สํารวจในกลุมผูรับบริการ ไดแก ผูปวยนอก ผูปวยใน และประชากรในชุมชนอําเภอบานแพว 
●  ผูปวยนอก หมายถึง ผูมารับบริการในแผนกผูปวยนอกและไมไดรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาล 
●  ผูปวยใน หมายถึง ผูท่ีไดรบัการตรวจและรับไวพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
●  ประชากรในชุมชนอําเภอบานแพว หมายถึง  ผูท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอบานแพว 

โดยท่ี : 
ระดับคะแนน การดําเนินงาน 

1 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คดิเปน รอยละ 70 
2 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คดิเปน รอยละ 75 
3 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คดิเปน รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอรายงานผลการ

ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน  
4 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คดิเปน รอยละ 85 และองคการมหาชนเสนอรายงานผลการ

ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน  
5 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปน รอยละ 90 และองคการมหาชนเสนอรายงานผล

การปรบัปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน   
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ  

ระดับ - - 4.4800 

 

 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1) รายงานผลการประชุมครั้งท่ีคณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานการประชุมครั้งท่ีเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
ของปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน 

2) รายงานการประชุมครั้งท่ีคณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบวิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม กอนดําเนินการ
สํารวจ 

3) เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชนท่ีแสดงผลรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    :  นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร     เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     :  นางณฐอร  กีรติลาภิน      เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1606 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 : รอยละของการแกปญหาขอรองเรียน เกี่ยวกับการใหบริการภายในเวลาท่ีกําหนด (30 วัน)  

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 3 
หลักการ   :  
1. ระยะเวลาการแกไขปญหาขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการ ไดแก ขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการ, ดานกระบวนการ

ใหบริการ, ดานสิทธิผูปวย, ดานสิง่แวดลอม และดานอ่ืนๆ โดยการแกไขปญหาขอรองเรียนน้ันตองไมเกิน 30 วัน นับแต

วันท่ีไดรับเรื่องรองเรียนจนแกไขปญหาแลวเสร็จ 

2. พิจารณาจากจํานวนขอรองเรยีนการใหบริการ ท้ังหมดและคิดเปนรอยละของการแกไขปญหาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 30 

วัน  

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
2.2  รอยละของการแกปญหาขอรองเรียน
เก่ียวกับการใหบริการภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

รอยละ 79 84 89 91 93 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับบริการภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

คน   16 

จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 
 

คน   18 

รอยละของการแกไขขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ N/A N/A 88.89 

 

สูตรการคํานวณ :  

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- รอยละของการแกไขปญหาขอรองเรียนท่ีเก่ียวกับการใหบริการภายในเวลาท่ีกําหนด (30 วัน) 
=   จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ×100 

                                         จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 
 
หลักฐานการตรวจประเมิน 

1. ทะเบียนบันทึกขอรองเรียนท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร        เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     :  นางพรทิพา แสงเรืองรอง        เบอรโทรศัพท : 0-3441-9575 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.1 : รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 
  

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 3 
หลักการ   :  
            โดยท่ีมาตรา 14 พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให “บรรดารายไดขององคการมหาชน ไมเปน
รายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ
เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอ่ืนในกํากับของราชการฝายบริหารท่ีมิใชสวนราชการ
พิจารณาเห็นสมควรกําหนดตัวช้ีวัดรวม “รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน” เพ่ือกระตุนใหคณะกรรมการองคการ
มหาชนใหความสําคัญกับการควบคุมดูแลใหองคการมหาชนท่ีไดรับงบประมาณท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงิน
รายไดขององคการมหาชน ไปใชปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร และลดการพ่ึงพางบประมาณ
ในอนาคต 
คํานิยาม 
         จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององคการ
มหาชนท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจมีท่ีมาของเงิน
ประกอบดวย  

         เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีองคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559  

         เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิท่ีเหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณท่ีแลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

         เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณน้ัน ซึ่งปรากฏตามเอกสารงบประมาณ
ประจําป โดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก (1) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ เปนตน และ (2) รายได
อ่ืนๆ ไดแก ดอกเบ้ียเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตางๆ  

         จํานวนเงินคาใชจายท่ีเบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุนคาใชจาย
อ่ืน คาท่ีดินสิ่งกอสราง และคาครภุัณฑ  

         คาใชจายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางของพนักงานทุกคน ตั้งแตระดับผูบริหาร ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน
ตามสญัญาจาง เจาหนาท่ี และลูกจาง แตไมรวมถึงลูกจางโครงการ 

         คาใชจายบุคลากรไมรวมคาสวัสดิการของเจาหนาท่ีและลกูจาง และคาตอบแทนผันแปรของผูอํานวยการ 

         คาใชจายดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทน เบ้ียประชุม คาใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

         คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุนคาใชจายอ่ืน หมายถึง คาใชจายเพ่ือการดําเนินงานในโครงการตางๆ ขององคการ
มหาชน 

         หากมีการกอหน้ีผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผน การใชจายเงินใหนํามาคํานวณ
เปนผลงานได 

         กรณีท่ีองคการมหาชนปฏบัิติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามท่ีกําหนดและมีเงินเหลือจาย ใหคํานวณผลการประเมิน
เปนรอยละ 100 



17 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 
ผลงาน (รอยละ) รอยละ 80 85 90 95 100 

       

      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
จํานวนเงินคาใชจายท่ีเบิกจายตาม
แผนการ ใชจายเงินใน
ปงบประมาณ  

บาท 1,360,402,349.24 1,430,201,352.59 1,695,177,980.26 

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการองคการมหาชน 
ในปงบประมาณ  

บาท 1,359,560,000.00 1,425,980,200.00 1,677,526,900.00 

รอยละของการเบิกจายตาม
แผนการใชเงิน 

รอยละ 100.06 100.30 101.05 

 

สูตรการคํานวณ : 

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน 
           =        จํานวนเงินคาใชจายท่ีเบิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  X  100 

        จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน  
                                              ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานการประชุมครั้งท่ีคณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบแผนการใชจายเงิน 

           2.   เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระรายงานผลการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นางสาวภาวิณี อรุณครีีวัฒน  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9526 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน  
         3.2.1 : ดานไฟฟา 
 
หนวยวัด  :  ลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณการใชมาตรฐาน 
น้ําหนัก    :  รอยละ 1 
คําอธิบาย :  
       ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน หมายถึง การท่ีองคการมหาชน
สามารถจัดการใชไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิงภายในองคการมหาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใชไฟฟาและนํ้ามัน
เช้ือเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10 
 
เหตุผล    : 
       พลงังานเปนปจจัยสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแตประเทศไทยมิไดมี
แหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ี
ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญท่ีจะชวยลดอัตราการเพ่ิมความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 
2555 ไดมีมติใหหนวยราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพ่ือเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ในการชวยลดคาใชจายของประเทศโดยลดการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศ             

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 
       เกณฑการใหคะแนน : 
                  คะแนนการประเมนิผลการประหยัดพลังงานขององคการมหาชนกําหนดเกณฑการใหคะแนนของหนวยงาน เปน
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเปนเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 มีการตดิตามและรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของ

ปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2559 – กันยายน 2559) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอมลูพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปรมิาณการใชไฟฟา  
     มาตรฐานและคาดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2559 ตาม 
     หลักเกณฑและวิธีการท่ี สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน  
     นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 
2.2 มีการรายงานขอมลูปริมาณการใชไฟฟาท่ีใชจริง (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง)  
     ประจําปงบประมาณ 2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตลุาคม   
     2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 
 
 
 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสตูรการคํานวณท่ี 
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสตูรการคํานวณท่ี 

สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสตูรการคํานวณท่ี 
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีท่ีผลการคาํนวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0 องคการมหาชนจะไดคะแนน
ระดับท่ี 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 
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หมายเหตุ 

1) องคการมหาชนจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนน
ท่ี 3,4 และ 5    

2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3,4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญตัิไตรยางศเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสตูรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด มีคานอยกวา -0.333 

องคการมหาชนจะไดคะแนนระดบัท่ี 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีองคการมหาชนมีหนวยงานในสังกัด เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน   

ก. ประเมินคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน 
ข. พิจารณาใหคะแนนขององคการมหาชน โดยคิดคาเฉลีย่จากคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด (= ผลรวมของ

คะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด) 
 
สูตรการคํานวณ : 

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน คือ 
1. ดานไฟฟา 

• สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน 
1. ดานไฟฟา 

 
 

 
 
กําหนดให 

- ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน       Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลข  
         (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง)              ประมาณการใชไฟฟาท่ีควรจะเปนขององคการมหาชนน้ัน ตั้ง  

                                                      แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12  
                                                      เดือนท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการใชไฟ 
                                                      ฟาขององคการมหาชนน้ัน เชน พ้ืนท่ีใชสอย จํานวนบุคลากร  
                                                      เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 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        ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาท่ีควรจะเปน (SEU) ขององคการ 
มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง)   มหาชนน้ันและมีการใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10 ตาม  

                                                       มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2555 
 

- ปริมาณการใชไฟฟาจริง               Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหนวยไฟฟาท่ีใช 
          (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง)                 ไปจริงในกิจการขององคการมหาชน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  

                                      2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน โดยใชขอมูลจาก 
                                ใบแจงหน้ีการไฟฟาท่ีการไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือนแลวนําไป 
                                รายงานผาน www.report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 

 
 

ดัชนชีี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา    =  (90% ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง 
(Energy Utilization Index, EUI)                                  ปริมาณการใชไฟฟาจริง                             
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:  
1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลท่ีองคการมหาชนไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เทาน้ัน ในการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานขององคการมหาชน 

2) องคการมหาชนตองสงผลการดําเนินงานดานไฟฟา ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต             
www.e-report.energy.go.th ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น. 

      3 )  สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแตละองคการมหาชนสงถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 15  
            ธันวาคม 2559 โดยใชขอมูลท่ีแตละองคการมหาชนสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
            ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  
            เวลา 24.00 น. 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  

1. แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2559 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจงเวียนภายในโรงพยาบาลรับทราบแลปฏิบัติ 

2. เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานลดใชพลังงานของโรงพยาบาลเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหนาองคการมหาชน 

3. ขอมูลท่ีโรงพยาบาลรายงานการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ 2559 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว ซึ่งหลักฐานอางอิงจะเปนเลขท่ีหรือลําดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ 

4. ใบแจงหน้ีการใชไฟฟาท่ีการไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือนหรือหลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh; 
กิโลวัตต-ช่ัวโมง) ท่ีใชจริงในกิจการขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2559 เปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละ
เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นายธนโชติ  รุงแสง   เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 9552 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน  
        3.2.2 : ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
หนวยวัด  :  ลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณการใชมาตรฐาน 
น้ําหนัก    :  รอยละ 1 
คําอธิบาย :  
       ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน หมายถึง การท่ีองคการมหาชน
สามารถจัดการใชไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิงภายในองคการมหาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใชไฟฟาและนํ้ามัน
เช้ือเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10 
 
เหตุผล    : 

       พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแตประเทศไทยมิไดมี
แหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ี
ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญท่ีจะชวยลดอัตราการเพ่ิมความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 
2555 ไดมีมติใหหนวยราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพ่ือเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ในการชวยลดคาใชจายของประเทศโดยลดการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศ             

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑการใหคะแนน : 
                  คะแนนการประเมนิผลการประหยัดพลังงานขององคการมหาชนกําหนดเกณฑการใหคะแนนของหนวยงาน เปน
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเปนเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังน้ี 

1. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 มีการตดิตามและรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานนํ้ามัน
เช้ือเพลิงของปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอมลูพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปรมิาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง
มาตรฐานและคาดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือนนับตั้งแตเดือนตลุาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 
2.2 มีการรายงานขอมลูปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใชจริง (ลิตร) ประจําปงบประมาณ 
2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตลุาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 
 
 
 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ

คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีท่ีผลการคาํนวณคาดัชนีการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง มากกวา 0  
องคการมหาชนจะไดคะแนนระดบัท่ี 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 
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หมายเหตุ 

1) องคการมหาชนจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนน
ท่ี 3,4 และ 5    

2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3,4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญตัิไตรยางศเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสตูรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด มีคานอย

กวา -0.333 องคการมหาชนจะไดคะแนนระดับท่ี 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีองคการมหาชนมีหนวยงานในสังกัด เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน   

ค. ประเมินคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน 
ง. พิจารณาใหคะแนนขององคการมหาชน โดยคิดคาเฉลีย่จากคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด (= ผลรวมของ

คะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด) 
สูตรการคํานวณ : 

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 1 ชนิด คือ 
1.  ดานนํ้ามันเช้ือเพลิง 

• สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน 
 

-  ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
 
 

กําหนดให 

- ปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง      Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใชนํ้ามัน 
เช้ือเพลิงมาตรฐาน (ลิตร)            ท่ีควรจะเปนขององคการมหาชนน้ัน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
                                          30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือนท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ ท่ีมี  
                                          ผลตอการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงขององคการมหาชนน้ัน เชน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ    
                                          (ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไปรายงาน   
                                          ผาน www.report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 
 

- 90% ของปริมาณการใชนํ้ามัน     ตัวเลขประมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีควรจะเปน (SFU) ขององคการมหาชน 
เช้ือเพลิงมาตรฐาน (ลิตร)           น้ันและมีการใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10  ตามมติคณะรัฐมนตร ี
                                         เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2555 

 

- ปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง      Actual Electricity Utilization; AFU จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) 
จริง (ลิตร)                            ท่ีใชไปจริงในยานพาหนะขององคการมหาชน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
                                         ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ไดแก เบนซิน ดเีซล แกสโซฮอลไบโอ                 
                                         ดีเซลและกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเช้ือเพลิงท่ีใชไป  
                                         กับยานพาหนะขององคการมหาชนทุกคันในแตละเดือนและนําไปรายงานผาน  

                                   www.report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 
 

                                      กรณีท่ีองคการมหาชนใชนํ้ามันเช้ือเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1   
                                        ลิตร มีนํ้ามันเบนซินอยู 90%) นํ้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีนํ้ามันดีเซลอยู  
                                        95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ท่ีใชแทนเบนซินหรือดีเซล 100% น้ัน การ 
                                        คํานวณปรมิาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจาํนวน 
                                        ปริมาณนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดเีซล เทาน้ัน ตามสตูรการคํานวณ ดังตอไปน้ี :  
                                         AFU = ปริมาณนํ้ามันเบนซิน+ปริมาณนํ้ามันดเีซล+ (0.9 x ปริมาณแกสโซ-                  
                                                   ฮอล) + (0.95 x ปริมาณนํ้ามันไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
 

ดัชนชีี้วัดประสิทธิภาพการใชน้าํมัน    =  (90% ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้ํามนัจริง 
(Energy Utilization Index, EUI)                                  ปริมาณการใชน้ํามนัจริง                             
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:  
1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลท่ีองคการมหาชนไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เทาน้ัน ในการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานขององคการมหาชน 

2) องคการมหาชนตองสงผลการดําเนินงานนํ้ามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.e-
report.energy.go.th ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น. 

3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแตละองคการมหาชนสงถึงสาํนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 
โดยใชขอมูลท่ีแตละองคการมหาชนสงผลการดําเนินงานนํ้ามันเช้ือเพลิงในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผานชองทาง
เว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น. 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  

1. แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2559 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจงเวียนภายในโรงพยาบาลรับทราบแลปฏิบัติ 

2. เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานลดใชพลังงานของโรงพยาบาลเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหนาองคการมหาชน 

3. ขอมูลท่ีโรงพยาบาลรายงานการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ 2559 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว ซึ่งหลักฐานอางอิงจะเปนเลขท่ีหรือลําดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ 

4. ใบเสร็จคานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีโรงพยาบาลไดซื้อและใบสั่งจายนํ้ามันเช้ือเพลิงใหกับยานพาหนะของโรงพยาบาลทุกคันใน
แตละเดือน หรือหลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ท่ีใชจริงในยานพาหนะของ
โรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2559 เปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละเดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นายธนโชติ  รุงแสง   เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 9552 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.3 : การประหยัดน้ํา 

หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

• มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการประหยัดนํ้าในหนวยงาน
ภาครัฐ ตามท่ีกรมทรัพยากรนํ้าในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ ในการขอ
ความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดนํ้า โดยใหหนวยงานภาครัฐลดการใชนํ้าอยางนอยรอยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปริมาณการใชนํ้าของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานผลการประหยัดนํ้าสงใหกรมทรัพยากร
นํ้าทุกเดือน เปนการชวยบรรเทาปญหาวิกฤตการขาดแคลนนํ้า สรางความเสมอภาคระหวางภาคสวนตาง ๆ 
ในการลดปริมาณการใชนํ้า และปลูกฝงคานิยมรวมกันในการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 

• ปริมาณนํ้าท่ีใช หมายถึง ปริมาณท่ีใชผานมาตรวัด การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาพ และปริมาณ
ท่ีใชจากระบบอ่ืน ๆ ท่ีมีมาตรวัดนํ้า 

• ขอมูลพ้ืนฐาน หมายถึง ขอมูลการใชนํ้าป 2557 รายเดือน ตั้งแตตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 โดยให
หนวยงานผูรายงานตัวช้ีวัดเปนผูรับรองขอมูล 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการแตงตั้งคณะทํางานปฏบัิติการประหยัดนํ้า 
2 มีการจัดทําแผนการประหยัดนํ้าตามแนวทางของคณะกรรมการทรพัยากรนํ้าแหงชาติและไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนหรือผูอํานวยการองคการมหาชน 
3 มีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยดันํ้าเปนรายเดือนใหกับกรมทรัพยากรนํ้า

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใชนํ้าลงเทียบกับปริมาณการใชนํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใชนํ้าลงเทียบกับปริมาณการใชนํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 10 

       
การประเมินผล     

• แหลงขอมูล : มาตรวัดนํ้าแสดงปรมิาณการใชนํ้าประจําเดือนจากหนวยงานบริการนํ้าประปา เชน การประปานคร
หลวง การประปาสวนภูมิภาค ประปาทองถ่ิน และประปาอ่ืน ๆ 

• วิธีการจัดเก็บขอมลู : หนวยงานแจงรายงานผลตามแบบฟอรมสงใหกรมทรัพยากรนํ้าภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

• แนวทางการประเมินผล : คิดเปนรอยละการใชนํ้าท่ีลดลง โดยเทียบกับฐานการใชนํ้าป 2557 โดยเทียบสัดสวนการใช
นํ้าเฉลี่ยรายเดือนปปจจุบันกับการใชนํ้าเฉลี่ยรายเดือนปฐาน (ป 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นายธนโชติ  รุงแสง   เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 9552 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.4 : อัตราสวนทุนหมนุเวียนเร็ว (เทา) (Quick ratio) 

หนวยวัด  :  เทา 
น้ําหนัก    :  รอยละ 3 
หลักการ   :  อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว หมายถึง ความสามารถในการท่ีโรงพยาบาลมสีินทรัพยหมนุเวียน         เพียงพอใน
การจายชําระหน้ีระยะสั้น  มากนอยเพียงใด โดยท่ีมีการหักสินคาคงเหลือท่ีเปนสินทรัพยหมุนเวียนท่ีมีสภาพคลองเปลีย่นเปน
เงินสดไดต่ําท่ีสุด 
คํานิยาม 
         สินทรัพยหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ีเปนไปตามเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี* 

• คาดวาจะไดรับประโยชน หรือตั้งใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน 

• คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

• สินทรัพยดังกลาวเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด และไมมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใชชําระ
หน้ีสินภายในระยะเวลาอยางนอย 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอยระยะเวลารายงาน 

           หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสิ้นท่ีเปนไปตามเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี* 

• คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน 

• ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

• หนวยงานไมมสีิทธิอันปราศจากเง่ือนไขใหเลื่อนการชําระหน้ีออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือนนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

สินคาคงเหลือ หมายถึง เวชภณัฑยา และเวชภณัฑท่ีมิใชยา รวมไปถึง วัสดุคงเหลือท่ีหนวยงานมไีวเพ่ือใชในการ
ดําเนินงานตามปกต ิ

* คํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 การนําเสนองบการเงิน 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 2 3 4 5 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) (Quick ratio) เทา 1.52 1.555 1.59 1.625 1.66 
 

      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

สินทรัพยหมุนเวียน (CA) – สินคาคงคลัง 
(Inventory) 

(บาท) 342,801,671.97 402,813,562.57 497,632,922.47 

หน้ีสินหมุนเวียน (CL) (บาท 231,858,943.27 242,749,510.85 295,362,743.78 
อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา)  
(Quick ratio) 

(เทา) 1.48 1.66 1.68 

 

สตูรการคํานวณ : 

- ใชสูตรแบบชวงและเทียบบัญญัติไตรยางศ 
- อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา) (Quick ratio) 
           =        สินทรัพยหมุนเวียน (CA) – สินคาคงคลัง (Inventory) 
                                   หน้ีสินหมุนเวียน (CL) 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานการเงิน ท่ีแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     : นางสาวภาวิณี อรุณครีีวัฒน  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9526 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 

หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 10 
หลักการ   :  

กําหนดวัดเพ่ือสนับสนุนองคการมหาชนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองคการมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง 
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชน แบงเปนการประเมิน 2 ในประเด็นหลัก ดังน้ี 

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 7) 
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 3) 

โดยท่ี 
ประเด็นการประเมิน  (รอยละ) 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนกัรอยละ 7) 
1.1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปภายในเวลาท่ีกําหนด 2.0 
1.2  บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส 
      1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 
      1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
      1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
      1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 
      1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน 
      1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก 

(1.75) 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

1.3  การรายงานผลการดาํเนินงานตอรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลองคการมหาชน 0.5 

1.4  การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ           1.0 
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 มีขอมูลท่ีสําคัญของในเว็บไซตขององคการมหาชน 

(1.75) 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

ประเด็นการประเมิน  (รอยละ) 
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 3)  

1.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการโดย 
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 

            
           แบบประเมินตนเองควรมีหัวขอเก่ียวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี (ในการกําหนดนโยบาย)   
           ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการจดัประชุม และผลการนํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แนวคดิ 
           ของคณะกรรมการองคการมหาชนไปปฏิบัต ิ

2.0 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ี 
กรรมการ 

1.0 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเด็นยอยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล มีดังตอไปนี้ 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการองคการมหาชน  (น้ําหนักรอยละ 7) 

1.1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาท่ีกําหนด   
      (น้ําหนักรอยละ 2)   

 
แผนยุทธศาสตร คือ แผนกําหนดทิศทางการทํางาน
ขององคการมหาชน 
เน้ือหาของแผนยุทธศาสตรมี 5 ประเด็น คือ 
1) วิสัยทัศน 
2) ภารกิจหรือพันธกิจ 
3) วัตถุประสงค/นโยบาย 
4) กลยุทธ 
5) เปาหมาย 

แผนปฏิบัติงานประจําป คือ แผนท่ีระบุภารกิจท่ีจะ
ดําเนินการในรอบป พรอมดวยงบประมาณรายรับและ
รายจายขององคกร เน้ือหาของแผนปฏิบัติงานประจําป มี 6 
ประเด็น คือ 
1) วัตถุประสงค 
2) เปาหมาย 
3) ข้ันตอน 
4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณคาใชจาย 
6) ผูรับผิดชอบ 
  

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ภายในเดือนธันวาคม 2558 

2  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเดอืนพฤศจิกายน 2558 

3  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ภายในเดือนตลุาคม 2558 

4  ใหใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและ   แผนปฏิบัติ
งานประจําป ภายในเดือนกันยายน 2558 

5  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
งานประจําป กอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายในเดือนสิงหาคม 2558 

  

เง่ือนไข 

1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเน้ือหามีไมครบทุกประเด็นท่ีกําหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน  
2) ในการเสนอแผนยุทธศาสตรใหคณะกรรมการพิจารณา องคการมหาชนตองมีขอมูลวิเคราะหสภาวะแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอกท่ีมผีลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม และตองนําประเด็นท่ีเปนจุดออนไปกําหนดเปนกล
ยุทธใหครบถวน 

3) กรณีท่ีองคการมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลังจากท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรไปแลว ก.พ.ร. จะพิจารณาใหคะแนนจากการเสนอแผนยุทธศาสตรใน
ครั้งแรก 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• เอกสารประกอบและสาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชนในครั้งท่ีมีการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
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 รายงานเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล 

 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน 
 รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 

2  รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 

5  รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ 

 

เง่ือนไข   ขอปรับลดคะแนนเชิงคณุภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไมครบถวนตามท่ี  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 

5  รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 ดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะหรือขอสังเกตของคณะกรรมการองคการ

มหาชนครบถวน (ถามี)  
เง่ือนไข  รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเน้ือหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ  
           ปญหาอุปสรรคท่ีทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมท่ีสําคัญ   
           และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการควรทราบ เชน ขอตรวจพบท่ีสําคัญ/โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด/การทุจริต/ 
           ความเสียหาย เปนตน  
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน 

 

     1.2.3  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักรอยละ 0.25) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 

2  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 

5  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 มีการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถวน 

 

เง่ือนไข   ขอปรับลดคะแนนเชิงคณุภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเน้ือหาไมครอบคลุม 3 ประเดน็ คือ 
            1) ไมมีการกําหนดปจจยัเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน) 
            2) ไมมผีลการวิเคราะหความเสีย่ง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจดัระดับความเสี่ยงในแตละ   
                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 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององคการมหาชน เชน แผนการบริหาร 
จัดการระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และ
นโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองตอความตองการภายในและภายนอกองคกร เปนตน  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง 

2  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง 

3  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

4  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง 

5  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 มีผลการดําเนินการสําเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน 

 

   1.2.5  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 0.25) 

           ผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผูไดรับเงินเดือนในกลุมผูบริหาร เชน รองผูอํานวยการ ผูจดัการ
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 
 มีการประเมินผลงานผูบริหารระดบัสูง (รองจากผูอํานวยการ 2 ระดบั) โดยมีตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก และเปาหมายท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเช่ือมโยงกับ
ระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจ 

 

เง่ือนไข   

• ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมผีูครองตําแหนงผูบริหารระดับสูงรองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ แต
องคการมหาชนประเมินผลงานไมครบถวน 

• กรณไีมมผีูครองตําแหนงผูบรหิารระดับสูงรองจากผูอํานวยการ 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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เง่ือนไข  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 

 

เง่ือนไข  ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานดานภารกิจหลักไมมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับ
เปาหมาย ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• สําเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน 
 

 

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 0.5)     
       ตามนัยมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดใหรายงานท่ีนําเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตองกลาวถึงผลงานในปท่ีผานมา และคํา 
ช้ีแจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานท่ีจัดทําในภายหนา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ไมมีการรายงาน  

3  มีการรายงานผลการดาํเนินงานแกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลองคการมหาชน  จํานวน 1 ครั้ง 

5  มีการรายงานผลการดาํเนินงานแกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลองคการมหาชน  จํานวน 2 ครั้ง 
 

เง่ือนไข  ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเน้ือหาของรายงานไมเปนไปตามบทบัญญตัิมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542  

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• สําเนาหนังสือหรือบันทึกขอความนําสงรายงาน 
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1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ   (น้ําหนักรอยละ 1)     

   กรรมการโดยตาํแหนงสามารถมอบหมายผูแทนเขารวมการประชุม ไดไมเกิน 2 คนตอ 1 ตําแหนง  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  รอยละ 50 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนกรรมการ 

2  รอยละ 60 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนกรรมการ 

3  รอยละ 70 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนกรรมการ 

4  รอยละ 80 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนกรรมการ 

5  รอยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนกรรมการ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
1) ตารางแจงนับจํานวนกรรมการองคการมหาชนท่ีเขารวมการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน 
2) E-File สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

1.5   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  (น้ําหนกัรอยละ 1.75) 

        1.5.1  มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยงและภารกจิหลักขององคกร  (น้ําหนกัรอยละ 0.25) 

              รายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลกัขององคกร  มีขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ พรอมท้ังระบุปญหาอุปสรรค  ตลอดจนแนวทางการแกไข  

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ไมมีคําอธิบายและการวิเคราะห  

3  มีคําอธิบายและการวิเคราะหไมครบถวน 

5  มีคําอธิบายและการวิเคราะหครบถวน 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน   

1.5.2  มีขอมลูงบการเงิน   (น้ําหนักรอยละ 0.25) 
งบการเงินตางๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใชช่ืออ่ืนไดตามความเหมาะสม 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) ตําแหนงหนาท่ีปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน   

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ไมมีประวัตขิองคณะกรรมการ 

3  มีประวัติของคณะกรรมการไมครบถวน 

5  มีประวัติของคณะกรรมการเปนรายบุคคลอยางครบถวน  
 

 

เง่ือนไข  หากเปดเผยประวัติกรรมการไมครบทุกคน ได 1 คะแนน  

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน   
 

1.5.4  มีขอมลูการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนกัรอยละ 0.25)  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  มีขอมูลรอยละของการเขาประชุมคณะกรรมการไมครบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

5  มีขอมูลรอยละของการเขาประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน   

 

1.5.5  มีขอมลูโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ  (น้ําหนักรอยละ 0.25) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ไมมโีครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

3  มีโครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แตไมครบทุกคณะท่ีสําคัญ 

5  มีโครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีสําคัญไดครบถวนทุกคณะ 
 อนุกรรมการท่ีสําคญั เชน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรร

หาและคาตอบแทน อนุกรรมการดานบุคคล 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน 
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1.5.6  มีขอมลูภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร (น้ําหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูล  ประกอบดวย   
     1)  ประวัติความเปนมาขององคการมหาชน   
     2)  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  ความเสี่ยงสําคัญขององคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีผานมา    
     3)  คําอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน    
     4)  ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรใน ระยะเวลา 3 - 5 ป

ขางหนา                      

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  มีขอมูลไมครบถวน   

5  มีขอมูลครบถวน   
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซตขององคการมหาชน    
 

1.5.7  มีขอมลูท่ีสําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน  (น้ําหนักรอยละ  0.25) 

มีขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคญัครบถวนและเปนปจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ 
1) รายงานประจําป 
2) โครงการลงทุนท่ีสําคัญ (ถามี) 
3) การจัดซื้อจดัจาง 
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคการโดยผูบริหาร 
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถามี)  
6) แผนงานท่ีสําคัญ 
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
8) ผลการปฏิบัติงานท้ังการเงินและภารกิจหลัก 
9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน 
10) รายงานผลการประเมินความคุมคาการดําเนินงานขององคการมหาชนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายจัดต้ังองคการ

มหาชน (กําหนดหลักการวาในการประเมินความคุมคาการดําเนินงานขององคการมหาชน ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
จัดต้ังองคการมหาชน ดังกลาวจะตองมีการวิเคราะหความคุมคาตามเกณฑการประเมินความคุมคาท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  มีขอมูลและสารสนเทศไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน 

5  มีขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคญัครบถวนและเปนปจจุบัน  
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• เว็บไซตขององคการมหาชน    
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2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี (น้ําหนักรอยละ 2) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  คณะกรรมการไมมีการประเมินตนเอง 

5  คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง 
 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ีประชุม  
 คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

เง่ือนไข  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเน้ือหา (อยางนอยท่ีสุด) ดังตอไปน้ี 
1) โครงสรางและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 
2) การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
3) การประชุมของคณะกรรมการ 
4) การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ 
5) ความสัมพันธกับฝายบริหาร 
6) ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการในดานตางๆ เชน 

- การสงวาระการประชุมอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

- ความครบถวนของขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

- ความถูกตองเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 

- ความสม่าํเสมอของการรายงานและความถูกตองของการรายงานผลงานขององคการมหาชนดานการเงิน 
และภารกิจหลัก 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน 

 

    2.2  มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ 

          (น้ําหนักรอยละ 1)   

• การจัดกิจกรรม ประกอบดวย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
องคการมหาชน โดยมีเน้ือหาสาระของกิจกรรมสอดคลองกับภารกิจหลักขององคการมหาชน  

• มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนกับงานขององคการมหาชน (ระบุ
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการท่ีเขารวม) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ไมมีการจัดใหมีกิจกรรม 

2  มีขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 

3  มีขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 
 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกท่ีเก่ียวของกับกิจการขององคการมหาชน 

4  มีขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 
 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกท่ีเก่ียวของกับกิจการ 

ขององคการมหาชน 
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 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนกลยุทธ พันธกิจ พัฒนาการท่ีสาํคัญและความเสี่ยงของ

องคกร 
5  ขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 

 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกท่ีเก่ียวของกับกิจการขององคการมหาชน 
 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนกลยุทธ พันธกิจ พัฒนาการท่ีสาํคัญและความเสี่ยงของ

องคกร 
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจดักิจกรรม และการนําความรูท่ีไดรบัไปใชประโยชนกับงานขององคการ

มหาชน 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  

• สําเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ 

ระดับ 4.3639 3.8889 3.9558 

 
แหลงขอมลู / วิธีการจัดเก็บขอมลู : 

1. รวบรวมจากบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 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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ผูจัดเก็บขอมลู     : นางสาวกมลชนก  ปานเจริญ  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ตัวชี้วัดท่ี  4.2 :  ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน 
หนวยวัด       :  ระดบั 
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
หลักท่ีสําคัญและจําเปนในการประเมิน การประเมินดังกลาวไดจําแนกเปนองคประกอบหลัก องคประกอบยอย ประเด็นการ
ประเมิน และแปลงไปสูคําถามท่ีใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน 
 องคประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบงเปน 5 องคประกอบ ดังน้ี 

1) ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคดิเห็นหรือประสบการณของประชาชนผูรับบริการหรือผูมสีวน
ไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจกัษ บนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 

2) ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินความคิดเห็นหรือประสบการณของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

3) คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในองคกร) (Integrity in Service Delivery) 
ประเมินจากการรับรู และประสบการณตรงของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐ 

4) วัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
ภาครัฐ และจากขอมลูเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 

5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
ภาครัฐท่ีมตีอการดาํเนินงานของหนวยงาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 เกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

80-100 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก  

60-79.99 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง  

40-59.99 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง 

20-39.99 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา 

0-19.99 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับคณุธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 

ระดับ N/A N/A 5 
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แหลงขอมลู / วิธีการจัดเก็บขอมลู : 
 รูปแบบและวิธีการจัดเก็บขอมูล ประกอบดวยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ไดแก 

1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT 
  กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก บุคลากรภายในหนวยงานท่ีเขารับการประเมินผลท่ีปฏิบัติงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยาง (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางท่ี
คํานึงถึงความเปนไปไดทางสถิติ โดยทําการแบงช้ันภูมิตามลักษณะโครงสรางการบริหารงานของแตละหนวยงาน รวมท้ังใหมี
การกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะประชากรเปาหมายและใหพิจารณาขนาดตัวอยางท่ีสอดคลอง เหมาะสม และมี
ลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักการสุมตัวอยางทางสถิติ 
  เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง ไดแก บุคลากรภายในหนวยงานท่ีเขารับการประเมินขาราชการ เจาหนาท่ี
หรือลูกจาง ท่ีมีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปข้ึนไป จํานวน 300 รายช่ือ (กรณีหนวยงานมีบุคลากรนอยกวา 300 คน ใหจัดสง
รายช่ือท้ังหมด) ใหครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาประกอบดวย ช่ือ-นามสกุล สังกัด ตําแหนง ระดับ ท่ีอยู (ท่ี
สามารถติดตอได) เบอรโทรศัพท (ท่ีทํางาน/มือถือ) และ E-mail โดยหนวยงานท่ีรับผดิชอบการประเมินผลจะเปนผูรวบรวม 
เพ่ือจัดสงใหท่ีปรึกษาดาํเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 100 รายช่ือ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดทาง
สถิติ สําหรับจดัเก็บขอมลูตอไป 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหบุคลากรภายในของหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมนิตอบแบบสาํรวจดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-
Face Interview) การสัมภาษณทางโทรศัพท การสํารวจทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสม 

2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT 
  กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ท่ีเขารับการ
ประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยาง (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางท่ี
คํานึงถึงความเปนไปไดทางสถิติ โดยทําการแบงช้ันภูมิตามลักษณะโครงสรางการบริหารงานของแตละหนวยงาน รวมท้ังใหมี
การกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะประชากรเปาหมายและใหพิจารณาขนาดตัวอยางท่ีสอดคลอง เหมาะสม และมี
ลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักการสุมตัวอยางทางสถิติ 
  เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง ไดแก ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ท่ีเขารับการประเมินใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางแทจริง จํานวน 300 รายช่ือ (กรณีผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานของหนวยงาน
ท่ีเขารับการประเมินมีจํานวนนอยกวา 300 คน ใหจัดสงรายช่ือท้ังหมด) โดยระบุประเภทการมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน ประกอบดวย ช่ือ-นามสกุลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ประเภท/เรื่องในการ
ติดตอกับหนวยงาน สถานท่ีทํางาน ตําแหนง ระดับ ท่ีอยู (ท่ีสามารถติดตอได) เบอรโทรศัพท (ท่ีทํางาน/มือถือ) และ E-mail 
โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลจะเปนผูรวบรวม เพ่ือจัดสงใหท่ีปรึกษาดําเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 
100 รายช่ือ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดทางสถิติ สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตอบแบบสํารวจดวยตนเอง (Self-
Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview) การสัมภาษณทาง
โทรศัพท การสํารวจทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

3) การประเมิน Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมแล 

ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใชแบบสํารวจ Evidence-Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน โดยหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน
จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการอางอิงคําตอบในแตละขอคําถามตามความเปนจริง 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลการดําเนินงานรวบรวมแบบสํารวจท่ีไดรับการตอบ
จากหนวยงานท่ีเขารับการประเมนิผลแลว รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีใชในการประกอบอางอิงคําตอบในขอ
คําถามน้ันๆ ดวย 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    : นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.3 : ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายจดัต้ัง 

หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 2 
หลักการ 

1. เปนตัวช้ีวัดภาคบังคับท่ีใชในการประเมินผลทุกองคการมหาชน เพ่ือใหองคการมหาชนจัดใหมีการประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประราชกฤษฎีการการจัดตั้ง โดยอยางนอยการประเมินดังกลาวจะตองแสดงขอเท็จจริง
ท้ังในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพและดานการพัฒนาองคกร 
     2.    มาตรา 40 พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให “เพ่ือประโยชนในการสงเสรมิประสิทธิภาพและ
การตรวจสอบการดําเนินงานของโรงพยาบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานท่ีไดกําหนดไว ใหโรงพยาบาล
จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลตามรอบระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แตตองไมเกินสามปนับแตการ
ประเมินครั้งสดุทาย” 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
          กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก   
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 องคการมหาชนจัดใหมีการประเมนิผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายจดัตั้ง โดย
สถาบัน องคกร คณะบุคคลหรือบุคคลท่ีมีความเปนกลาง และเช่ียวชาญดานการประเมินผลจาก
ภายนอกท่ีคณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบ ท้ังน้ี ประเด็นการประเมินจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนดวย โดยอยางนอยการประเมินผลจะตองแสดง
ขอเท็จจริงท้ังในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร 

3 รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งตอคณะกรรมการ
องคการมหาชน และสงสําเนารายการดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร. 

5 องคการมหาชนมีการดําเนินการปรับปรุง ตามขอเสนอหรือขอสังเกตของคณะกรรมการ 
องคการมหาชน 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
       

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง  

ระดับ - 1 1 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล: 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
2. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง โดยสถาบัน องคกร คณะบุคคลหรือบุคคลท่ีมี

ความเปนกลาง และเช่ียวชาญดานการประเมินผลจากภายนอกท่ีคณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบ 
3. หลักฐานประกอบการประเมินผล 
 

ระดับคะแนน รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 
1 1) องคการมหาชนจัดใหมีการประเมิน

ความคุมคาโดยสถาบัน องคกร คณะ
บุคคลหรือบุคคลท่ีมคีวามเปนกลาง และ
เช่ียวชาญดานการประเมินผลจาก
ภายนอก 
2) ผูท่ีจะทําการตรวจประเมินภายนอกน้ัน 
จะตองไดรับการคัดเลือก หรือแตงตั้งตาม
วิธีการท่ีคณะกรรมการองคการมหาชน
กําหนด 
3) ประเด็นการประเมินผลจะตอง
ครอบคลมุ 3 ประเด็น คือ 1) 
ประสิทธิภาพ 2) ประสทิธิผลและ 3) การ
พัฒนาองคกร หรือ เปนไปตามประเด็นท่ี
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งแตละ
องคการมหาชน 
ท้ังน้ี ประเด็นการประเมินผลจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการ
มหาขน 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการองคการ
มหาชน ท่ีมีรายละเอียดการใหความเห็นชอบ
เก่ียวกับ 
   1.1) การคัดเลือก/การแตงตั้งผูท่ีจะ    
         ทําการตรวจประเมินภายนอก  
         หรือแตงตั้งตามวิธีการท่ี 
         คณะกรรมการองคการมหาชน  
         กําหนด 
   1.2) ประเด็นการประเมินผลจะตอง 
          ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 

(1) ประสิทธิภาพ 
(2) ประสิทธิผล 
(3) การพัฒนาองคกรหรือเปนไปตาม 

ประเด็นท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ของแตละองคการมหาชน 

3 1) นําเสนอผลการประเมินความคุมคาตอ
องคการมหาชน 
2)  ส งสํ า เนารายงานดั งกล าวยายั ง
สํานักงาน ก.พ.ร. 

1) รายงานผลการศึกษาประเมินความคุมคา 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการองคการ
มหาชน ท่ีเก่ียวของกับการรายงานสรุปผลการ
ประเมินผลความคุมคา 
3) สําเนารายงานผลการประเมินดังกลาวท่ีสงไป
ยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

5 องคการมหาชนเสนอแผนการปรับปรุง 
และพัฒนาหนวยงาน ตอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณา 

รายงานการประชุมคณะกรรมการองคการ
มหาชน ท่ีมีการแสดงความเห็นเก่ียวกับแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด    :  นายแพทยพรเทพ  พงศทวิกร  เบอรโทรศัพท : 0-3441-9511 
ผูจัดเก็บขอมลู     :  นางจารี  ศรีพารตัน   เบอรโทรศัพท : 0-3441-9555 ตอ 1028 
 


	ตัวชี้วัด
	จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา           
	จำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด
	                =  ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร์ภายใน 30 วัน X 100
	                                    ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาทั้งหมด

	ตัวชี้วัด
	ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการรักษาด้านเลเซอร์ภายใน 30 วัน
	ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

	ตัวชี้วัด
	สามารถเปิดหลอดเลือดสมองได้ 
	                               จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2559

	ตัวชี้วัด
	จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย
	จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย ในช่วงเวลาเดียวกัน
	- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Acute Myocardial Infarction (AMI))
	           =    จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 x 100
	                         จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	ตัวชี้วัด
	ตัวชี้วัด
	จำนวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบ   
	จำนวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่
	- ทะเบียนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่

	ตัวชี้วัด
	เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยแบบประเมิน DSPM
	เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารับวัคซีนที่โรงพยาบาล

	ตัวชี้วัด
	เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการช้า และได้พบกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมภายใน 30 วัน
	เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยจาก DSPM ครั้งที่ 2

	ตัวชี้วัด
	ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	                           กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานปีงบประมาณพ.ศ. 2558

	ตัวชี้วัด
	ตัวชี้วัด
	จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการ ใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 
	1. รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงิน

	ตัวชี้วัด
	สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) – สินค้าคงคลัง (Inventory)
	1. รายงานการเงิน ที่แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
	ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ


