รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คานา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3)
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด ออกเป็น 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิ ผลการดาเนินงาน (Performance Base) และองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพ
ในการดาเนินงาน (Potential Base) ถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงาน โดยแต่ละองค์ประกอบมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base) ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1. จานวนแบบจาลองสารสนเทศอาคารระบบโมดูลาร์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.๒ จานวนแบบก่อสร้างอาคารที่ดาเนินการพัฒนาด้วยระบบ BIM
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จานวนแบบก่อสร้างที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางพัฒนาหน่วยบริการกองแบบแผน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 – 12
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – saraban) กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสาเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
ซึ่งจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องของกองแบบแผนทราบกรอบการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การ
ให้คะแนน รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเตรียมเอกสาร หลักฐานความสาเร็จได้ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
กองแบบแผน กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด และแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและขับเคลื่อนการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติราชการต่อไป
โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-ก-

สารบัญ
คานา
สารบัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1. จานวนแบบจาลองสารสนเทศอาคารระบบโมดูลาร์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวน
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.๒ จานวนแบบก่อสร้างอาคารที่ดาเนินการพัฒนาด้วยระบบ BIM
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จานวนแบบก่อสร้างที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางพัฒนาหน่วยบริการกองแบบแผน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 - 12
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – saraban)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสาเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

หน้า
ก
ข
1
2
3
7
10
12
15
17
19
21
22
27
31

ภาคผนวก
34
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
- คารับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- คาสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565

-ข-

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดาเนินตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“มาตรฐานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมสาธารณสุขระดับสากล
สร้างเสริมคุณค่าทางสุขภาพแก่ประชาชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ”

พันธกิจ
๑. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นการออกแบบ อ านวยการ และควบคุ ม คุ ณ ภาพการก่ อ สร้ า ง
และพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม
สาธารณสุข สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. กากั บ ดู แล ติดตาม ประเมิน ผล ให้ค าปรึ กษา และให้ บริก ารทางวิ ชาการและวิ ชาชี พ
แบบครบวงจร ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมสาธารณสุข
๓. สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุข
ให้รองรับสถานการณ์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะแก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน
๔. ยกระดับมาตรฐานด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมสาธารณสุขรองรับการขับเคลื่อนประเทศ
ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับสากล
๕. บูรณาการความร่ว มมือ กับภาคีเครือ ข่ายทั้งภาครั ฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อยกระดับมาตรฐานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุขของประเทศ

๑

องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน
(Performance Base)

๒

รายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อตัวชี้วัด

1.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ
ค่าน้าหนัก
หน่วยวัด
เป้าหมาย ปี 2565

คานิยาม

ร้อยละ 15
ร้อยละ

- สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพัฒนาขึ้นไป
ร้อยละ 80 (ร้อยละ 80 ของร้อยละ 60 ระดับพื้นฐาน ปี 2564) (ตามเป้าหมายของแต่ละเขต)
- สถานพยาบาลภาครัฐต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง ต่อ 1 ศบส.
สถานพยาบาลภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวนทั้งสิ้น 1,076 แห่ง แบ่งเป็น
1. โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 958 แห่ง
2. โรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 118 แห่ง
กลุ่ ม เป้ า หมาย หมายถึ ง ร้ อ ยละ 60 ของสถานพยาบาลภาครั ฐ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับพื้นฐานใน ปี 2564 แบ่งเป็นราย ศบส.ดังนี้
ปี 2564
หน่วยงาน
ศบส.1
ศบส.2
ศบส.3
ศบส.4
ศบส.5
ศบส.6
ศบส.7
ศบส.8
ศบส.9
ศบส.10
ศบส.11
ศบส.12

เขตกรุงเทพมหานคร
รวม

ระดับพื้นฐาน
43
39
39
64
45
35
17
41
35
3
27
39
18
445

๓

ปี 2565
ประกรกลุ่มเป้าหมาย
ระดับพัฒนาขึ้นไป
(ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ 80
ระดับพื้นฐาน ปี 64)
26
21
24
19
24
19
39
31
27
22
21
17
11
9
25
20
21
17
3
3
17
14
24
19
11
9
273
220

คานิยาม (ต่อ)

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
และวัดความสาเร็จของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน(ตามมาตรา 5)เพื่อให้มีลักษณะและ
มาตรฐานตามที่กาหนด เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพเอื้อให้เกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือน ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 9 ด้าน
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ
ด้านที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัย
ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สาคัญ
ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนิน การและวัดผลความสาเร็จในการบริหารจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยการ
กาหนดการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนาและระดับคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายมีการ
พัฒนาการดาเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพัฒนาขึ้นไป
สถานพยาบาลภาครัฐต้นแบบ หมายถึง โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ระดับ พื้น ฐานขึ้นไป ครบทั้ง 9 ด้าน ที่อยู่ในพื้ นที่รับผิ ดชอบของศูนย์ส นับสนุนบริการสุ ขภาพ
ที่ 1-12 และกทม. (ศบส.ละ อย่ า งน้ อ ย 1 แห่ ง ) และเป็ น โรงพยาบาลที่ มี ค วามประสงค์
(ภาคสมัครใจ) เป็นโรงพยาบาลต้นแบบผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ
ครบทั้ง 9 ด้าน

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน(Base line data)
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. 2562
896 แห่ง ระดับพื้นฐานขึน้ ไป 885 แห่ง
ร้อยละ 98.77
พ.ศ. 2563
444 แห่ง ระดับคุณภาพ
263 แห่ง
ร้อยละ 59.23
พ.ศ. 2564
1,076 แห่ง ระดับพื้นฐานขึน้ ไป 1,024 แห่ง
ร้อยละ 94.14
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนที่ 1
คะแนนที่ 2
คะแนนที่ 3
คะแนนที่ 4
คะแนนที่ 5
ร้อยละ 60
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ80
164 (แห่ง)
177 (แห่ง)
191 (แห่ง)
205 (แห่ง)
218 (แห่ง)

เกณฑ์การให้คะแนน

วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ

เพื่อให้สถานสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

- สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพัฒนาขึ้นไป
ร้อยละ 80 (ร้อยละ 80 ของร้อยละ 60 ระดับพื้นฐาน ปี 2564 จานวน 273 แห่ง (ตาม
เป้าหมายของแต่ละเขต)
-สถานพยาบาลภาครัฐต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง ต่อ 1 ศบส.

๔

สูตรคานวณตัวชี้วัด

= (A x B) / 100
A = จานวนสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพัฒนาขึ้นไป
B = จานวนสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพื้นฐาน
ในปี 2564 (จานวน 273 แห่ง)

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน

- โปรแกรมประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4)
เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 5 เดือน
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล
(5 คะแนน)
1.1 จั ด ท าแนวทาง วิ ธี ก าร
1.5 คะแนน
 เ อ ก ส า ร แ น ว ท า ง วิ ธี ก า ร พั ฒ น า
พัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐ
สถานพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานระบบ
ระบบบริการสุขภาพ
บริการสุขภาพ
 เอกสารประกอบการชี้แจง เช่น ภาพถ่าย
1.2 สื่อสารชี้แจงแนวทาง
1.5 คะแนน
แผนการดาเนินงาน หรือตารางกาหนดวั น
การดาเนินงานให้กับ
เวลาด าเนิ น การ หนั ง สื อเชิ ญ สรุ ป ผลการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุม
2. นิเทศ กากับติดตามการ
2 คะแนน
 เอกสารประกอบการนิเทศ กากับติดตาม
พัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐ
เช่น หนังสือเชิญ ภาพถ่าย ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ
ตนเองของสถานบริการสุขภาพภาครัฐตาม
บริการสุขภาพออนไลน์
ระบบ HS4 สรุปผลการประชุม
กับศบส.
รอบ 11 เดือน
คะแนน
เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล
(5คะแนน)
1.รวบรวม สรุปผล วิเคราะห์ผลการพัฒนา
1
 รายงานผลการพัฒนาตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
คะแนน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เกณฑ์การประเมิน

2
 รวบรวมรายงาน ประเมินผลมาตรฐาน
คะแนน สถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2
0.5 1.0 ระบบบริ
1.0 การสุขภาพ ตามโปรแกรม
แห่ง
9
10 11 12 13 10 75 13
ประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง
(HS4)

2.จานวนสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์ต้นแบบ

๕

3.ร้อยละของสถานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ร้อยละ 80

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายชื่อผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด/เบอร์โทร

คะแนน

0.4

0.8

1.2 1.6

2

ร้อยละ

60

65

70

80

75

2
 รวบรวมรายงาน ประเมินผลมาตรฐาน
คะแนน สถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ตามโปรแกรม
ประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(HS4)

- โปรแกรมประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4)
แหล่งข้อมูล : กองสุขศึกษา/กองวิศวกรรมการแพทย์/กองแบบแผน/กองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ/กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: โปรแกรมประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้อำนวยกำรกองแบบแผน เบอร์โทร 02-193-7000 ต่อ 18319
ผู้จัดเก็บข้อมูล
นำยสุทธิพร ปรีชำ เบอร์โทร 02-193-7000 ต่อ 18313
นำงสำวทัศน์ภรณ์ ศรีอภิวัฒน์ เบอร์โทร 02-193-7000 ต่อ 18313

๖

รายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
กอง/กลุ่ม/ศูนย์
กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อตัวชี้วัด
ค่าน้าหนัก

1.2.1. จานวนแบบจาลองสารสนเทศอาคารระบบโมดูลาร์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมแล้วเสร็จ
ร้อยละ 10

หน่วยวัด

จานวนแบบ

เป้าหมาย ปี 2565

5 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (5 BIM Models)

คาอธิบาย

- แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM) หมายถึง การสร้างแบบจาลอง
เสมือนของอาคารและแสดงผลออกมาในรูปแบบ 3 มิติ ที่มีข้อมูลหรือสารสนเทศ (Information) ในทุกๆ
องค์ประกอบของแบบจาลองอาคาร ที่มีการเชื่อมโยงสารสนเทศทั้งหมดเข้าด้วยกันตลอดช่วงชีวิตอาคาร และ
สามารถปฏิบัติการในสารสนเทศร่วมกัน (interoperable) ระหว่างผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของโครงการได้อย่าง
สอดคล้องกัน (coordinated) และสามารถคานวณได้ (computable) ทั้งทางด้านกายภาพ (Physical) และ
ด้านคุณลักษณะ (Characteristics) ของอาคารนั้นๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การจัดทาแบบก่อสร้าง การ
ถอดปริมาณและประมาณราคา การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน การบริหารจัดการการก่อสร้าง จนถึงขั้นตอนการส่ง
มอบอาคาร ฯลฯ โดยแบบจาลองสารสนเทศอาคารนี้สามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกีย่ วข้องกับ
การออกแบบ-ก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดทาเอกสารแบบก่อสร้างอาคารได้
- แบบจาลองสารสนเทศอาคารระดับแบบก่อสร้าง หมายถึง แบบจาลองสารสนเทศอาคาร ที่มีระดับชั้นในการ
พัฒนา (Level of Development :LOD) ข้อมูลกราฟิก (Graphics) และข้อมูลทีไ่ ม่ใช่กราฟิก (Nongraphics) ระดับแบบก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่ถูกกาหนดไว้ใน “แนวทางการใช้งานแบบจาลองสารสนเทศ
อาคาร สาหรับประเทศไทย" ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม”
- ได้รับการพัฒนา หมายถึง การนาระบบ Building Information Modeling: BIM มาใช้ในการออกแบบ
อาคารระบบโมดูลาร์
- กระบวนการออกแบบอย่างมีสว่ นร่วม (Participatory Design: PD) คือ การออกแบบโดยมีการทดสอบ
การรับรูเ้ ชิงพื้นที่ (Spatial Perception) ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้อาคารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินรับรอง
มาตรฐานสถานพยาบาลและบริการสาธารณสุข โดยการใช้งานเทคโนโลยีทสี่ ร้างความกลมกลืนระหว่างโลก
ความจริงกับโลกจาลองแบบดิจิตอล (Immersive Technology: IMT) โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี ความเป็น
จริงเสมือน (Virtual Reality: VR)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)

ปี 2562

ปี 2563
เป็นตัวชี้วัดใหม่

๗

ปี 2564

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

-

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 5 เดือน
คะแนน
(5 คะแนน)
1

เกณฑ์การประเมิน
1. (ร่าง) BIM Model โมดูลที่ 1
(ชั้น OPD) ก่อนกระบวนการ
ออกแบบมีส่วนร่วม
2. (ร่าง) BIM Model โมดูลที่ 2
(ชั้น Cohort Wards) ก่อน
กระบวนการออกแบบมีส่วน
ร่วม
3. (ร่าง) BIM Model โมดูลที่ 3
(ชั้น AIIR) ก่อนกระบวนการ
ออกแบบมีส่วนร่วม
4. (ร่าง) BIM Model โมดูลที่ 4
(ชั้น หลังคา) ก่อน
กระบวนการออกแบบมีส่วน
ร่วม
5. (ร่าง) BIM Model โมดูลที่ 5
(เปลือกอาคาร) ก่อน
กระบวนการออกแบบมีส่วน
ร่วม

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล
(ร่าง) ภาพ 3 มิติของ BIM Model
Module ที่ 1

1

(ร่าง) ภาพ 3 มิติของ BIM Model
Module ที่ 2

1

(ร่าง) ภาพ 3 มิติของ BIM Model
Module ที่ 3

1

(ร่าง) ภาพ 3 มิติของ BIM Model
Module ที่ 4

1

(ร่าง) ภาพ 3 มิติของ BIM Model
Module ที่ 5

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 11 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน) เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล

1. BIM Model โมดูลที่ 1
(ชั้น OPD) ที่ปรับปรุงตาม
กระบวนการออกแบบมี
ส่วนร่วม
2. BIM Model โมดูลที่ 2
(ชั้น Cohort Wards) ที่
ปรับปรุงตามกระบวนการ
ออกแบบมีส่วนร่วม

๘

1

BIM Model และภาพ Rendering
3 มิติ

1

BIM Model และภาพ Rendering
3 มิติ

3. BIM Model โมดูลที่ 3
(ชั้น AIIR) ที่ปรับปรุงตาม
กระบวนการออกแบบมีส่วน
ร่วม

1

BIM Model และภาพ Rendering
3 มิติ

4. BIM Model โมดูลที่ 4
(ชั้น หลังคา) ที่ปรับปรุงตาม
กระบวนการออกแบบมีส่วน
ร่วม
5. BIM Model โมดูลที่ 5
(เปลือกอาคาร) ที่ปรับปรุง
ตามกระบวนการออกแบบมี
ส่วนร่วม

1

BIM Model และภาพ Rendering
3 มิติ

1

BIM Model และภาพ Rendering
3 มิติ

สูตรคานวณตัวชี้วัด เงื่อนไข
แหล่งข้อมูล/
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายชื่อผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด/
เบอร์โทรศัพท์

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรม Autodesk Revit และแบบ Cloud
worksharing
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายถาวร ขาวแสง ผู้อานวยการกองแบบแผน
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ
: นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-193-7000 ต่อ 18306

.

๙

รายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
กอง/กลุ่ม/ศูนย์
กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อตัวชี้วัด

1.2.๒ จานวนแบบก่อสร้างอาคารที่ดาเนินการพัฒนาด้วยระบบ BIM

ค่าน้าหนัก

ร้อยละ 10

หน่วยวัด

แบบ

เป้าหมาย ปี 2565

จานวน 1 แบบ

คาอธิบาย

แบบก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในระดับ M2 ,F1 ขนาด 90 120 เตียง ที่มีการออกแบบแล้วและมีการนาไปใช้บ่อย ๆ มาทาการพัฒนารูปแบบโดยการนา
ระบบ BIM มาใช้ในการจัดทาแบบก่อสร้าง
BIM หมายถึง Building Information Modeling: BIM เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการ
ออกแบบก่อสร้างแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การเขียนแบบ การคานวณโครงสร้าง
การประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานระบบต่าง ๆ ของอาคาร
พัฒนาด้วยระบบ BIM หมายถึง การนาระบบ BIM มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการออกแบบและ
จัดทาแบบก่อสร้าง M2, F1 ขนาด 90-120 เตียง ซึ่งสามารถพัฒนาการจัดทาแบบให้รวดเร็วขึ้น
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ปี 2562

ปี 2563
เป็นตัวชี้วัดใหม่

ปี 2564

-

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 5 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน)

1. - แต่งตั้งคณะทางาน
- ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาแผนการดาเนินงาน
3. ดาเนินการตามแผน

1
1
3
๑๐

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- รายงานการประชุมคณะทางาน
แผนการดาเนินงาน
หลักฐานการดาเนินการตามแผน

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 11 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน)

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล

1. ดาเนินการตามแผน (ต่อ)
2. จัดทาแบบก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ จานวน 1 แบบ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เสนอผู้บริหารกรมรับทราบ

2
2

หลักฐานการดาเนินการตามแผน
แบบก่อสร้างอาคาร

1

หลักฐานการสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหาร

สูตรคานวณตัวชี้วัด เงื่อนไข

-

แหล่งข้อมูล/
แหล่งข้อมูล : สถานบริการสุขภาพภาครัฐเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล : การลงพื้นทีส่ ัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและนาข้อมูลมาพัฒนาแบบ
รายชื่อผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด/
เบอร์โทรศัพท์

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: นายถาวร ขาวแสง ผู้อานวยการกองแบบแผน
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด: นายกฤษฏ์ อยู่คง สถาปนิกชานาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-193-7000 ต่อ 18306

๑๑

รายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อตัวชี้วัด

1.2.3 จานวนแบบก่อสร้างที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ

ค่าน้าหนัก
หน่วยวัด
เป้าหมาย ปี 2565
คาอธิบาย

ร้อยละ 10
จานวนแบบ
ร้อยละ 80
แบบก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบประเภทต่าง ๆ ที่กองแบบแผนจะดาเนินการออกแบบและ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- แบบก่อสร้างใหม่ หมายถึง แบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลที่ได้รับการออกแบบโดยงาน
สนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๓ จานวน 1 แบบ/เขต
สุขภาพ
- แบบ Redesign Building list หมายถึง แบบก่อสร้างที่มีการขอปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อาคาร ผู้มารับบริการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมโดยเป็นแบบ/รายการก่อสร้างตามบัญชีรายการงบลงทุน
ด้านการก่อสร้างของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะนาไปใช้ประกอบการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๗
- แบบระบบบาบัดน้าเสีย หมายถึง แบบรูป/รายการของระบบบาบัดน้าเสียของอาคารที่
ได้รับการออกแบบโดยงานสนับสนุนระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะส่งให้งาน
โครงสร้างและงานระบบไฟฟ้าดาเนินการออกแบบต่อไป
จานวนแบบทั้งหมดในภาพรวม N= 45 แบบ
ค่าเป้าหมายในปี 2565 ร้อยละ 80 มีจานวน ดังนี้
- แบบก่อสร้างใหม่ = 11 (จากจานวนทั้งหมด 13 แบบ)
- แบบ Redesign Building list = 21 (จากจานวนทั้งหมด 26 แบบ)
- แบบระบบบาบัดน้าเสีย = 5 (จากจานวนทั้งหมด 6 แบบ)
ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ หมายถึง แบบก่อสร้างที่ได้รับการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนา ใน
ส่วนของงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร หรืองานระบบไฟฟ้าและ
สุขาภิบาลแล้วเสร็จ
โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบริหารการสาธารณสุข
กองแบบแผน กองตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๑-๑๓

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ปี 2562

ปี 2563
เป็นตัวชี้วัดใหม่

-

๑๒

ปี 2564

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ ๘๐

- แบบใหม่ 5 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
10 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
1 แบบ

- แบบใหม่ 7 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
13 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
2 แบบ

- แบบใหม่ 8 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
17 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
3 แบบ

- แบบใหม่ 9 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
18 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
4 แบบ

- แบบใหม่ 11 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
21 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
5 แบบ

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 5 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน) เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล

แบบก่อสร้างใหม่
1. สารวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
2. จัดทาแบบร่างสถาปัตยกรรม
3. สรุปแบบร่าง และนาเสนอแบบร่าง

0.55
0.56
0.56

- หลักฐานการสารวจและจัดเก็บข้อมูล

0.41

- รายงานการประชุม

0.42

- แนวทาง/เกณฑ์การปรับปรุงแก้ไข
อาคาร/รายการ
- ภาพถ่าย/หนังสือเชิญประชุม

- ร่างแบบก่อสร้าง
- หลักฐานการสรุปและนาเสนอแบบ
ร่าง

แบบ Redesign Building list
1. ประชุมชี้แจงแนวทางและกาหนดค่า
เป้าหมายเบื้องต้น
2. ทบทวนแนวทาง/เกณฑ์การปรับปรุง
แก้ไขอาคาร/รายการ
3. ประชุมชี้แจงแนวทาง/เกณฑ์การ
ปรับปรุงแก้ไขอาคาร/รายการให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปรายงานการประชุมชี้แจง
แนวทาง/เกณฑ์การปรับปรุงแก้ไข
อาคาร/รายการพร้อมแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

0.42

0.42

- รายงานการประชุมและหนังสือส่ง
รายงานการประชุมแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

0.55
0.56
0.56

- หลักฐานการสารวจและจัดเก็บข้อมูล

แบบระบบบาบัดน้าเสีย
1. สารวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
2. จัดทาแบบร่าง
3. นาแบบที่สรุป ประชุมร่วมกับงาน
โครงสร้างและงานระบบไฟฟ้า

๑๓

- ร่างแบบก่อสร้าง
- หลักฐานการสรุปและประชุมร่วมกัน

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 11 เดือน
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ ๘๐

- แบบใหม่ 5 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
10 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
1 แบบ

สูตรคานวณตัวชี้วัด

- แบบใหม่ 7 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
13 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
2 แบบ

B

- แบบใหม่ 8 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
17 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
3 แบบ

- แบบใหม่ 9 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
18 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
4 แบบ

- แบบใหม่ 11 แบบ
- แบบ Redesign
Building list
21 แบบ
- แบบบาบัดน้าเสีย
5 แบบ

100
N
B = จานวนแบบ/รายการก่อสร้างที่ดาเนินการออกแบบ/ปรับปรุงแล้วเสร็จ
X

N = จานวนของแบบเป้าหมายทั้งหมด

เงื่อนไข

แหล่งข้อมูล/
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายชื่อผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด/
เบอร์โทรศัพท์

จานวนแบบทั้งหมดในภาพรวม N= 45 แบบ
ค่าเป้าหมายในปี 2565 ร้อยละ 80 มีจานวน ดังนี้
- แบบก่อสร้างใหม่ = 11 (N = 13 แบบ)
- แบบ Redesign Building list = 21 (N= 26 แบบ)
- แบบระบบบาบัดน้าเสีย = 5 (N= 6 แบบ)
Redesign Building list
1. หากเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ๑-๑๓ มีความประสงค์ไม่ขอแก้ไขแบบ/รายการตามที่ได้
มีการประชุมร่วมกัน กองแบบแผนจะจัดทาแบบ/รายการที่คาดว่าจะได้ขึ้นบัญชีของบประมาณปี
๒๕๖๗ ทดแทนให้ครบตามจานวนเป้าหมาย ร้อยละ 80 = 21 แบบ
แบบก่อสร้างใหม่
1. หากโรงพยาบาลที่กองแบบแผนได้มีการดาเนินการออกแบบไปแล้วได้มีการยุติโครงการใน
ระหว่างปีงบประมาณ ให้วัดที่ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนแทนการวัดเป็น
จานวนแบบที่แล้วเสร็จ
- กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/สถานพยาบาลภาครัฐ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายถาวร ขาวแสง ผู้อานวยการกองแบบแผน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๓
หัวหน้างานสนับสนุนระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานสนับสนุนระบบประกอบอาคาร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-193-7000 ต่อ 18306

๑๔

รายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
กอง/กลุ่ม/ศูนย์
กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าน้าหนัก
หน่วยวัด
เป้าหมาย ปี 2565
คาอธิบาย

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.2.4 ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้าง
ร้อยละ 5
ระดับ
ระดับ 5
การกาหนดแนวทางการพิจารณา หมายถึง ขอบเขตหรือกรอบที่ใช้ในการจัดทาข้อกาหนด
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
คุณสมบัติผู้ประกอบการ หมายถึง ข้อกาหนดของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ลงทะเบียนใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : eGP) ของกรมบัญชีกลางและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด (ออกประกาศเป็นกฎกระทรวง)
งานก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลกสร้างอื่น
ใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันต่อ
อาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้น
ด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ปี 2562

ปี 2563
เป็นตัวชี้วัดใหม่

ปี 2564

-

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 5 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน)

1. - แต่งตั้งคณะทางาน
- ประชุมคณะทางาน
2. รวบรวมเอกสาร,
กฎกระทรวง,
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ทบทวนหลักการและ
เหตุผลเดิม

1
2
2

๑๕

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- หลักฐานการประชุม
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เอกสารที่กองแบบแผนศึกษา
- หลักฐานการทบทวน

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 11 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน)

1. ร่างข้อกาหนด
คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างอาคาร
สถานพยาบาล
2. เสนอกรมฯ เพื่อ
พิจารณา

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล

2.5

เอกสารร่างข้อกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
อาคารสถานพยาบาล

2.5

-เอกสารข้อกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างอาคาร
สถานพยาบาล
-หนังสือนาส่งเอกสารถึงกรมฯ

สูตรคานวณตัวชี้วัด เงื่อนไข

-

แหล่งข้อมูล/
เชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายชื่อผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด/
เบอร์โทรศัพท์

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายถาวร ขาวแสง ผู้อานวยการกองแบบแผน
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : นายสรพงษ์ ทัพภวิมล สถาปนิกชานาญการพิเศษ
นางพนิดา ตรีสมุทร์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-193-7000 ต่อ 18306

๑๖

รายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
กอง/กลุ่ม/ศูนย์
กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าน้าหนัก
หน่วยวัด
เป้าหมาย ปี 2565
คาอธิบาย

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.2.5 ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางพัฒนาหน่วยบริการกองแบบแผน
ร้อยละ 5
ระดับ
ระดับ 5
แนวทางพัฒนา หมายถึง ขอบเขตหรือกรอบที่ใช้ในการกาหนดขั้นตอน กิจกรรมที่จะนาสู่การเป็น
หน่วยบริการ
หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยที่รับจัดทา รับบริการ รับจ้างผลิต เพื่อจาหน่ายตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ปี 2562

ปี 2563
เป็นตัวชี้วัดใหม่

ปี 2564

-

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 5 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน)

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล

1. แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

2

2. ประชุมชี้แจง
คณะทางาน กาหนด
แนวทางการ
ดาเนินงาน

1

-คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
-ภารกิจของกองแบบแผนตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2562
หลักฐานการประชุมชี้แจง

๑๗

3. -เสนอผู้บริหาร (กอง,
2
กรมฯ) พิจารณาให้
ความเห็น
-สื่อสารแนวทางให้
คณะทางาน/
ผู้เกี่ยวข้องรับรู้
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 11 เดือน

-หลักฐานการเสนอแนวทางให้
ผู้บริหารพิจารณา
- หลักฐานการสื่อสารแนวทาง

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน)

4. ทบทวนความเห็น
ของผู้บริหาร
5. ร่างหลักการและ
เหตุผล
6. ยกร่างเสนอเพื่อ
พิจารณา

1

หลักฐานการทบทวน

2

เอกสารร่างการกาหนดแนวทาง
พัฒนาหน่วยบริการกองแบบแผน
-เอกสารการกาหนดแนวทางพัฒนา
หน่วยบริการกองแบบแผน
-หนังสือนาส่งเอกสารถึงกรมฯ

2

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล

สูตรคานวณตัวชี้วัด เงื่อนไข

-

แหล่งข้อมูล/
งานสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายชื่อผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด/
เบอร์โทรศัพท์

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายถาวร ขาวแสง ผู้อานวยการกองแบบแผน
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : นายสรพงษ์ ทัพภวิมล สถาปนิกชานาญการพิเศษ
นางพนิดา ตรีสมุทร์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-193-7000 ต่อ 18306

๑๘

รายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
กอง/กลุ่ม/ศูนย์
กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อตัวชี้วัด

1.2.6 ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 - 12

ค่าน้าหนัก

ร้อยละ 5

หน่วยวัด
เป้าหมาย ปี 2565
คาอธิบาย

ร้อยละ
ร้อยละ 100
การปฏิบัติงานร่วมกัน หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กองแบบแผน และศูนย์สนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ 1 - 12 เริ่มตั้งแต่การร่ว มคิด ร่วมวิเคราะห์กิจกรรม ร่ว มจัดทาแผน (Action
Plan) ร่วมดาเนินการตามแผน ตลอดจนร่วมกากับติดตาม และประเมินผล
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 – 12 หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ เขต ๑ เชียงใหม่, เขต ๒ พิษณุโลก, เขต ๓ นครสวรรค์, เขต ๔
นนทบุรี, เขต ๕ ราชบุรี, เขต ๖ ชลบุร,ี เขต ๗ ขอนแก่น, เขต ๘ อุดรธานี, เขต ๙ นครราชสีมา,
เขต ๑๐ อุบลราชธานี, เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี และ เขต ๑๒ สงขลา
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน หมายถึง การดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ
ตามแผนที่กาหนดได้สาเร็จ

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ปี 2562

ปี 2563
เป็นตัวชี้วัดใหม่

ปี 2564

-

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 5 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน) เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานและ
คณะทางานร่วม
2. ประชุมร่วมกับ
คณะทางานอย่างน้อย
จานวน 2 ครั้ง

๑๙

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและ
คณะทางานร่วม

2

หลักฐานการประชุม อาทิ ภาพถ่าย,
หนังสือเชิญประชุม, วาระการ
ประชุม เป็นต้น

2

3. จัดทาแผนการ
ดาเนินงานร่วมกับ ศบส.
เขต ได้แก่
- แผนการออกแบบ
ใหม่ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2567
(1 แบบ/เขต)

หลักฐานแผนการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)
รอบ 11 เดือน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน (5 คะแนน) เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล

1. ประชุมร่วมกับ
คณะทางานอย่างน้อย
จานวน 6 ครั้ง

2

หลักฐานการประชุม อาทิ ภาพถ่าย,
หนังสือเชิญประชุม, วาระการ
ประชุม เป็นต้น

2. - หารือร่วมกัน และสรุป
ปัญหา/อุปสรรคของการ
ดาเนินงาน
- ร่วมกันดาเนินการ
แก้ไข (ร้อยละ 80)

1

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้
ดาเนินการหารือและแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคร่วมกัน

3. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน
- แบบใหม่ (ร้อยละ 70)
4. สรุปผลการดาเนินงาน
ร่วมกัน เสนอผู้บริหาร
ทราบ

1

หลักฐานตามกิจกรรมที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

รายงานสรุปผลการดาเนินงานและ
หลักฐานการเสนอผู้บริหารทราบ

สูตรคานวณตัวชี้วัด เงื่อนไข

-

แหล่งข้อมูล/
กองแบบแผน และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 – 12
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายชื่อผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด/
เบอร์โทรศัพท์

กากับดูแลตัวชี้วัด : นายถาวร ขาวแสง ผู้อานวยการกองแบบแผน
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 1 – 12
เบอร์โทรศัพท์ : 02-193-7000 ต่อ 18306

๒๐

องค์ประกอบที่ 2
การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน
(Potential Base)

๒๑

การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน
น้าหนัก : ร้อยละ 15
คาอธิบาย :
ภารกิจหลักของหน่วยงาน หมายถึง บทบาทหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ปรากฏ
อยู่ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการหรือคาสั่งกรมฯ
กระบวนงานหลัก หมายถึง กระบวนงานจากภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการหรือคาสั่งกรมฯ ที่หน่วยงานนั้นส่งมอบผลผลิต
หรือบริการให้กับผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน
ผู้รับบริการที่มารับบริการจากหน่วยงาน ได้แก่
1) ผู้ รั บบริ การของหน่ วยงานหลั ก ได้ แก่ สถานพยาบาลภาครั ฐ/เอกชน ผู้ ประกอบการ/
ผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชน เป็นต้น
2) ผู้ รั บ บริ ก ารของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารกรม บุ ค ลากรภายในกรม
บุคคลภายนอก เป็นต้น
ประเด็นในการสารวจประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ๆ ดังนี้
1) ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2) ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1 1. วิเคราะห์กระบวนงานหลัก ผู้รับบริการใน
กระบวนการนั้นๆให้ครอบคลุมตามภารกิจหลัก
2. ทบทวนแบบสารวจความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นที่ กพร. จัดทาให้ เฉพาะใน
ตอนที่ 1 ของแบบฟอร์ม
2 1. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นฯผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์
หรือออฟไลน์ตามความเหมาะสมของกลุ่ม
ผู้รับบริการ
3 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของผล
การประเมินฯ รอบ 5 เดือน ซึ่งผลการ
ประเมินต้องได้ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
๒๒

เอกสาร/หลักฐาน
1. ข้อมูลการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการตาม
กระบวนงานหลักของหน่วยงาน
2. แบบสารวจ
1. หลักฐานการสารวจความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นฯ ผ่านระบบออนไลน์ หรือ
ออฟไลน์
1. ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการสารวจ รอบ 5
เดือน โดยมีผลการประเมินฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.01 – 82.00

ระดับ
คะแนน

4

5.

เกณฑ์การให้คะแนน

เอกสาร/หลักฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.01 – 82.00
2. วิเคราะห์หาสาเหตุและกาหนดแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุง
1. ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารตามแนว
ทางการพัฒนา รอบ 5 เดือน
2. รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข องผล
การประเมิ น ฯ รอบ 11 เดื อ น ซึ่ ง ผลการ
ป ร ะ เ มิ น ต้ อ ง ไ ด้ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ล ะ
ความเชื่อมั่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.01 – 90.00
1. สรุ ป ผลภาพรวมและจั ด ท ารายงานตาม
แบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด พร้ อมทั้ ง ระบุ แ นวทาง
การพั ฒ นาเสนออธิ บ ดี ห รื อ รองอธิ บ ดี ที่
ก ากั บ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ รั บ ทราบ
หรือสั่งการให้ กพร.

1. ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการสารวจ รอบ 11 เดือน
ผลการประเมินฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.01 – 90.00
2. ผลการวิเคราะห์การประเมิน ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนางานต่อไป
1. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
และความเชื่ อ มั่ น ของผู้ รั บ บริ ก ารของ
หน่วยงาน(ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
2. เสนอผู้บริหารกรมฯ ที่กากับ (อธิบดี หรือ
รองอธิ บ ดี ) พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ
รับทราบหรือสั่งการให้ กพร.

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success)
5 เดือน
เอกสาร/หลักฐาน
1. วิ เคราะห์ กระบวนงานหลั ก ผู้ รั บบริ การ 1. ข้อมูลการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการตาม
ในกระบวนการนั้ น ๆ ให้ ค รบตามภารกิ จ หลั ก
กระบวนงานหลักของหน่วยงาน
(1 คะแนน)
2. ทบทวนแบบส ารวจความพึ ง พอใจและความ 2. แบบสารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของ
เชื่ อ มั่ น (แบบฟอร์ ม ที่ 1) เฉพาะในตอนที่ 1
ผู้รับบริการ ตามภารกิจหลักครบทุก
ของแบบฟอร์ม (1 คะแนน)
กระบวนงานของหน่วยงาน
แบบฟอร์มที่กาหนด ตาม QR Code ด้านล่าง

3. ด าเนิ น การส ารวจแบบสอบถามและวิ เ คราะห์ 3.1 หลักฐานการสารวจความพึงพอใจและความ
สรุ ป ผลการส ารวจความพึงพอใจ และแนวทาง
เชื่อมั่นฯ ผ่านระบบออนไลน์หรือออฟไลน์
การพัฒนาต่อไป (1 คะแนน)
3.2 รายงานสรุ ป ผลวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข อง
แบบสารวจ รอบ 5 เดือน
๒๓

5 เดือน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของผู้รับบริการของหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.01 – 82.00
(1 คะแนน)
5. วิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทาแนวทางการพัฒนา
ตามแบบฟอร์มสรุปผลความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการ (แบบฟอร์มที่ 2) พร้อม
ทั้งแนบหลักฐานในระบบ SMART 65
(1 คะแนน)
แบบฟอร์มที่กาหนด ตาม QR Code ด้านล่าง

เอกสาร/หลักฐาน
4.ร้ อ ยละความพึ ง พอใจและความเชื่ อ มั่ น ของ
ผู้รับบริการของหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.01 – 82.00 (1 คะแนน)
คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80
1
ร้อยละ 70.01 72.01 74.01 76.01 78.01

5.ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ต ามแบบฟอร์ ม สรุ ป ผล
ความพึ ง พอใจและความเชื่ อ มั่ น ของผู้ รั บ บริ ก าร
( แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่ 2 ) พ ร้ อ ม ทั้ ง แ น บ ห ลั ก ฐ า น
ในระบบSMART 65
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

11 เดือน
เอกสาร/หลักฐาน
1. ดาเนิ นการพัฒนา ปรั บปรุงการให้ บริ การตามแนว 1. ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจความพึ ง พอใจ
ทางก าร พั ฒ นา ฯ รอ บ 6 เ ดื อ นห ลั ง ต่ อ ไ ป
และความเชื่ อ มั่ น และหลั ก ฐานกิ จ กรรมตาม
(1 คะแนน)
แนวทางการพัฒนางานรอบ 6 เดือนหลัง
2. ส ารวจความพึ ง พอใจทุ ก กระบวนงานหลั ก และ 2. หลั ก ฐานการส ารวจความพึ ง พอใจและความ
ทุ ก ก ลุ่ ม ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง ๆ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการตามช่องทางแบบออฟไลน์
แบบออฟไลน์หรือออนไลน์ (1 คะแนน)
หรือออนไลน์
3. วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทางสถิ ติ ข องการประเมิ น ความ 3.1 รายงานสรุ ป ผลวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข อง
พึ งพอใจและความเชื่ อ มั่ น ของผู้ รั บ บริ ก าร รอบ
แบบสารวจ
11 เดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทา 3.2 แนวทางการพัฒนา รอบ 11 เดือน
แนวทางการพัฒนา (1 คะแนน)
4. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจและความเชื่ อ มั่ น 4.ร้ อ ยละความพึ ง พอใจและความเชื่ อ มั่ น ของ
ของผู้รับบริการ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ข อ ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.01 – 90.00
ผูร้ ับบริการของหน่วยงาน
(1 คะแนน)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 82.01 – 90.00คะแนน
คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1
ร้อยละ 74 76 78 80 82.01

5. จั ด ทารู ป เล่ ม สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ 5.1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความเชื่ อมั่ นของผู้ รั บบริ การและแนวทางการ
และความเชื่ อมั่ น ของผู้ รั บ บริ การของหน่ วยงาน
๒๔

11 เดือน
เอกสาร/หลักฐาน
เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นางานในปี ถั ด ไป
พัฒนางานของหน่วยงานต่อไป
พร้ อมทั้ง แนบหลั ก ฐานในระบบ SMART 65 5.2 เสนอผู้บริหารกรมฯ ที่กากับดูแล (อธิบดี หรือ
(1 คะแนน )
รองอธิ บดี ) และส่ งส าเนาหนั งสื อรั บทราบหรื อ
สั่ งการให้ กพร.ส่ ง ส าเนาให้ กพร. พร้ อมทั้ ง
แนบหลักฐานในระบบ SMART 65
ภายในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เงื่อนไข :
1.

ใช้ แบบสอบถามตามแบบฟอร์ มที่กลุ่มพั ฒนาระบบบริหารก าหนด โดยให้ ทบทวน
แบบฟอร์มเฉพาะส่วนที่ 1

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งโครงคาถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม งานบริการ และช่องทางการ
รับบริการ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่ อหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ/ขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้า นเจ้า หน้า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร ด้ านสิ่ ง อานวยความสะดวก และ
ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 3 เป็นคำถำมที่ต้องกำรทรำบถึงควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็น แบบปลายเปิดและปลายปิด แบบ
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการ
วัดระดับความคิดเห็น เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1
2
3
4
5

หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นน้อยที่สุด/ไม่พึงพอใจ
หรือไม่เชื่อมั่น
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นน้อย
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นปานกลาง
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นมาก
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นมากที่สุด

2. การแปลผลของข้อมูลในแบบสอบถาม ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลประเภท Likert’s Scale
ที่อยู่ในรูปคะแนนเฉลี่ย ตามแบบจาแนกแต่ละช่วงย่อยเท่า ๆ กัน โดยการคานวณ ดังนี้
หาความกว้างของแต่ละช่วงย่อย

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
=
(5-1)
5
=
0.80

๒๕

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ได้ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของระดับคะแนน
1.00 – 1.80
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.60
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
2.61 – 3.40
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4.21 – 5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายเหตุ : หากหน่วยงานใดไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่ครบถ้วนในรอบ 5 เดือน แต่มีผลการดาเนินการในรอบ
11 เดือน คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาให้คะแนนเพียงครึ่งหนึ่งของคะแนนที่ได้ในรอบ 11 เดือน
หน่วยงานเจ้าภาพ
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มแผนงานและประเมินผล กองแบบแผน

๒๖

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
น้าหนัก : ร้อยละ 15
คาอธิบาย :
ระดั บ ความส าเร็ จ หมายถึ ง การที่ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพได้ น าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนใน
การปฏิบัติงาน เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ เวลา ฯลฯ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) หมายถึง การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร
หรื อหนั งสืออิเล็ กทรอนิ กส์ ผ่ านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่ งโดยใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของส่วนราชการ หรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่หน่วยงานกาหนด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือราชการที่จัดทาและได้รับส่งหรือเก็บรักษาด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขต ดาเนินการรับส่งหนังสือราชการทุกชนิดทั้งภายในและภายนอก โดยใช้ช่องทางระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว้นแต่กรณี ดังนี้
1. การส่งหนังสือที่ต้องสงวนเป็นหนังสือลับตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย
2. หนังสือขออนุมัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย (ที่ต้องใช้เป็นหลักฐานตัวจริง) เช่น
หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เอกสารโครงการและงบประมาณ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็ น ระดับ ขั้น ตอนของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนเป็น 5 ระดับ
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงาน
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสาเร็จ ( Milestone )
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



สูตรการคานวณ :
ขั้นตอนที่ 3 - 4 คานวณโดยใช้สูตร ดังนี้
จานวนหนังสือที่มีการรับ – ส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) X 100
จานวนหนังสือที่มีการรับ – ส่งมายังหน่วยงานทัง้ หมด

๒๗

แนวทางการประเมินผล
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
แนวทางการประเมินผล
คะแนน
1. ม อ บ ห ม า ย ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ด้ า น ร ะ บ บ คาสั่ งมอบหมายผู้ รับผิ ดชอบงานระบบสารบรรณ
สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-saraban) ของ อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ของหน่วยงาน
หน่วยงาน
2.

ผู้รับผิดชอบงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แสดงหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การชี้ แ จงต่ อ บุ ค ลากร
ของหน่ วยงานชี้แจงการดาเนิ นงานรับ – ส่ ง ในหน่วยงาน และผู้รับบริการของหน่วยงาน
หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
บุคลากรในหน่วยงาน และแจ้งผู้รับบริการ

3.

มี ก ารด าเนิ น การรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ผ่ า นระบบ - รายงานสรุปผลสถิติการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ
ส า ร บ ร ร ณ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( e-saraban) สารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ (e-saraban) ที่แสดงถึง
อย่างน้อยร้อยละ 80
จ านวนการรั บ -ส่ ง เอกสารหรื อ หนั ง สื อ รู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรูปแบบกระดาษ ของ
มี ก ารด าเนิ น การรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ผ่ า นระบบ
หน่วยงาน ส่งให้กับสานักงานเลขานุการกรม
ส า ร บ ร ร ณ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( e-saraban)
ร้อยละ 100

4.

5.

สรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะการ บันทึกสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอ
ดาเนิ นงานด้านระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ เลขานุการกรม พร้อมสาเนาส่งให้กับ กพร.
(e-saraban) ให้ กับ เลขานุการกรม เพื่อนาไป
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แนวทางการด าเนิ น งาน
และระบบ e-saraban

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) :
5 เดือน
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านระบบ
สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-saraban)
ของหน่วยงาน (1 คะแนน)
2. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานระบบสารบรรณ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของหน่ ว ยงานชี้ แจงการ
ดาเนินงานรับ – ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ต่ อบุ คลากรในหน่ วยงาน
และแจ้งผู้รับบริการ (2 คะแนน)

แนวทางประเมินผล
แสดงหลักฐานคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ของหน่วยงาน
1. แสดงเอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การชี้ แ จงต่ อ บุ ค ลากรใน
หน่วยงาน เช่น รายงานการประชุม หนังสือชี้แจง
2. เอกสารหลักฐานการแจ้งผู้รับบริการของหน่วยงาน เกี่ยวกับ
การรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-saraban

๒๘

3. มีก ารดาเนิ น การรั บ -ส่ งหนั ง สื อ ผ่ า น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
อย่างน้อยร้อยละ 80 (2 คะแนน)
แบบฟอร์มที่กาหนด ตาม QR Code
ด้านล่าง

รายงานสรุ ป ผลสถิ ติ ก ารรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ที่แสดงถึงจานวนการรับ-ส่งเอกสาร
หรือหนังสือรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ และหนังสื อ รูปแบบกระดาษ
ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ธั นวาคม 2564 – 15 กุ มภาพั นธ์ 2565 ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด ส่งให้กับสานักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2565
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
60 - 65 70 - 75 –
80
ร้อยละ
64.99 69.99 74.99 79.99 ขึ้นไป
*หากส่ ง ล่า ช้ า เกิ น ระยะเวลาที่ ก าหนด จะปรั ด ลดคะแนนลง
วันละ 0.02 คะแนน

11 เดือน
แนวทางประเมินผล
1. มีก ารดาเนิ น การรั บ -ส่ งหนั ง สื อ ผ่ า น รายงานสรุ ป ผลสถิ ติ ก ารรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ด้ ว ยระบบสารบรรณ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ที่แสดงถึงจานวนการรับ-ส่งเอกสาร
อย่างน้อยร้อยละ 100 (2 คะแนน)
หรือหนังสือรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ และหนังสื อ รูปแบบกระดาษ
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 10 สิงหาคม 2565 ตามแบบฟอร์ม
ที่ ก าหนด ส่ งให้ กั บส านั กงานเลขานุ การกรม ภายในวั น ที่ 15
สิงหาคม 2565
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
80 - 85 90 - 95 –
ร้อยละ
100
84.99 89.99 94.99 99.99
*หากส่งล่าช้าเกินระยะเวลาที่กาหนด จะปรัดลดคะแนนลง
วันละ 0.02 คะแนน

๒๙

11 เดือน

แนวทางประเมินผล

2. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การด าเนิ น งานด้ า นระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทร อนิ ก ส์ ( e-saraban) ให้ กั บ
เลขานุ ก ารกรม เพื่ อ น าไปพั ฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการด าเนิ น งานและ
ระบบ e-saraban (3 คะแนน)

บันทึกสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งให้กับสานักงาน
เลขานุ ก ารกรม พร้ อ มส าเนาส่ ง ให้ กั บ กพร. ภายในวั น ที่ 15
สิงหาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

*หากส่ ง ล่า ช้ า เกิ น ระยะเวลาที่ ก าหนด จะปรั ด ลดคะแนนลง
วันละ 0.02 คะแนน

สานักงานเลขานุการกรม
งานสารบรรณ กองแบบแผน

๓๐

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสาเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
น้าหนัก : ร้อยละ 10
คาอธิบาย :
แผนพัฒนากาลังคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (แผนพัฒนาบุคลากร กรมฯ) หมายถึง
การกาหนดรายละเอีย ดโครงการ/กิจกรรม/หลั กสูตรในการพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จัดทาโดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนหรือฟื้นฟู
ทักษะ สมรรถนะ และความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมฯ รวมทั้งเกิด
การแลกเปลี่ยนและการเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาร่วมกัน
แผนพัฒนากาลังคน ระดับหน่วยงาน (แผนพัฒนาบุคลากร ระดับหน่วยงาน) หมายถึง การ
กาหนดรายละเอี ย ดโครงการ/กิจ กรรม/หลั ก สู ต รในการพัฒ นาบุ คลากรของหน่ ว ยงาน ภายใต้ภ าพรวม
แผนพัฒนากาลังคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมาย หมายถึ ง ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า ทุ ก คน
ในหน่วยงาน
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น หมายถึง บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาตามแผนของหน่วยงาน ซึ่งมีการกาหนดรูปแบบ วิธีการ หลักสูตร ในการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาของบุคลากรแต่ละประเภท แต่ละ
ระดับ ตามสายงาน โดยบุคลากร 1 ราย ต้องได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร/เรื่อง ต่อปี ทั้งที่เป็น
ทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ (formal/Informal)
การพัฒนาที่เป็นทางการ (formal) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมหลั กสูตร
ต่างๆ ที่สาคัญตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา ทั้งที่หน่วยงาน
เป็ น ผู้ จั ด อบรมเอง การส่ ง บุ ค ลากรไปอบรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอก การอบรมผ่ า นระบบออนไลน์ หรื อ
Platform ต่างๆ และอื่นๆ ทั้งนี้ การพัฒนาผ่านโครงการอบรม โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาภายในหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพัฒนาบุคลากร หรือตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562 โดยที่
1. กรณี อบรมภายในหน่วยงาน
1.1 มีการประเมินผล ก่อน-หลัง หรือการติดตามผลการพัฒนาตามภารกิจประจาโครงการ
หรือรูปแบบการติดตาม ประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะตามสายงาน
1.2 ผลการปฏิบัติตามภารกิจประจาโครงการ/หลักสูตร (งานที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
โครงการ/หลังโครงการ) เช่น งานที่พี่เลี้ยงมอบหมายในระหว่างรอบการประเมินผล และมีผลการประเมินไม่
น้อยกว่า ร้ อยละ 60 หรื อมีผ ลการพัฒ นา/ฝึ กอบรม เป็นที่ประจักษ์ เช่น ได้รับการนาเสนอในเวทีต่า งๆ
(ประชุมกรม /ประชุมผู้บริหาร/ประชุมประจาหน่วยงาน /เวทีแลกเปลี่ยนรู้ ฯลฯ)
2. กรณี อบรมภายนอกหน่วยงาน ต้องมีผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร (Post Test) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 หรือได้รับใบประกาศ
การพั ฒนาที่ไ ม่ เ ป็น ทางการ (Informal) หมายถึง การพัฒ นาบุค ลากรผ่ า นการสอนงาน
(Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment ) การหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Learning)
การมอบหมายงาน (On the job training) ฯลฯ
๓๑

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

60

70

80

90

100

สูตรการคานวณ :
จานวนบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น x 100
จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน

แนวทางการประเมินผล
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผน
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผน
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผน
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผน
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 90
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผน
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

๓๒

แนวทางการประเมินผล
ผลการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
ผลการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
ผลการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
ผลการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
ผลการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) :
5 เดือน
1. หน่วยงานจัดทาแผนพัฒนากาลังคน (แผนพัฒนา
บุคลากร) ของหน่วยงาน เสนอผู้บริหารกรมที่กากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ และสาเนาให้กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน)
แบบฟอร์มที่กาหนด ตาม QR Code ด้านล่าง

2. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผน รอบ
5 เดือน
(2 คะแนน)

แนวทางประเมินผล
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
รายบุคคล (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
(1 คะแนน)
2. แผนพัฒนากาลังคน (แผนพัฒนาบุคลากร) ของ
หน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
(1 คะแนน)
3. สาเนาแผนพัฒนากาลังคน (แผนพัฒนา
บุคลากร) ของหน่วยงาน ส่งให้กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
ผลการประเมินบุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
(ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
และแนบเอกสารผ่านระบบตรวจประเมินผลฯ
ระดับ 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
คะแนน

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) :
11 เดือน
1.หน่วยงานพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีผลการพัฒนา
ศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 (5 คะแนน)

10 20 30 40 50

แนวทางประเมินผล
ผลการประเมินบุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
(ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
และแนบเอกสารผ่านระบบตรวจประเมินผลฯ
ระดับ 1 2 3 4
5
คะแนน

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการกรม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองแบบแผน

๓๓

60 70 80 90 100

ภาคผนวก
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