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 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ สาํนักงานเลขานุการกรม



 
สารบัญ 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
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๑๘ 

ตัวชี้วัดร่วม 

๒๒ 

๒๕ 

๒๘ 

๓๑ 

อตัราการคงอยูข่องบคุลากร (Retention Rate)  

รอ้ยละของบคุลากรกรมไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใหม้สีมรรถนะสงู 

จำนวนกระบวนงานการพฒันาระบบสำนกังานสูร่ะบบดจิทิลั 

ความสำเรจ็ของการจดัวางระบบการควบคมุภายในระดบักรม 

รอ้ยละความสำเรจ็ของการจดัซือ้จัดจา้งกบัผูป้ระกอบการ SMEs 

รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณภาพรวมหนว่ยงาน 

ระดบัความสำเรจ็ของการพฒันาเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน 

ระดบัความสำเรจ็การประเมนิดชันมีวลกาย (BMI) 

รอ้ยละของบคุลากรในหนว่ยงานไดร้บัการอบรมพฒันาใหม้สีมรรถนะสงู 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     

   ตัวชี้วัด : จำนวน 9 ตัวชี้วดั 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดคำรับรอง 
น้ำหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
(ขั้นสูง) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประสานงาน

ตัวชี้วัด 
1. การประเมิน
ประสิทธิผลการ

ดำเนินงาน  
(Performance Base) 

จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ 60) 

 

1 .1  อั ต ร า ก า ร ค งอ ยู่ ข อ ง
บุคลากรกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ท า ง เลื อ ก  (Retention 
Rate) ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 ร้อยละ 90 กท. นางมณีรตัน์   

 1.2 ร้อยละของบุคลากรกรม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีสมรรถนะสูง ภายใต้
โครงการของกรมหรือ
หลักสูตรภายนอก ไม่น้อย
กว่า 20 ช่ัวโมง 

10 ร้อยละ 80 กท. นางมณีรตัน์   

 1.3 ความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานสู่ระบบ
ดิจิทัล 

10 3 ระบบ บร./กค./กพ./
ชก. 

นางศรีวัย 
น.ส. สุกญัญา   

 1.4 ระดับความสำเร็จของการ
จัดวางระบบการควบคุม
ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ก ร ม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

15 ขั้น 5 ผลการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ชก. น.ส.ธัญลักษณ ์

 
 

1.5 ร้อยละความสำเร็จของการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง กั บ
ผู้ ป ระ ก อ บ ก าร  SMEs                 
ในส่วนงบลงทุนในภาพรวม
ของกรม 

10 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 กพ. 
 

นางศรีวัย 

                           รวมทั้งสิ้น  60  

 
 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดคำรับรอง 
น้ำหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
(ขั้นสูง) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประสานงาน

ตัวชี้วัด 
2. การประเมินศักยภาพ

การดำเนินงาน  
(Potential Base) 
จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ 40) 

2.1  ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบ ป ระมาณ ภ าพ รวม
ห น่ ว ย ง า น  ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรี 

10 
 

- ไตรมาส 2 
  ร้อยละ 40.5 
- ไตรมาส 3 
  ร้อยละ 77 

กค. 
 

 

น.ส.โสรยา 
 

 2.2  ระดับความสำเร็จของการ
พั ฒ น า เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน 

10 
 
 

 

- อัพเดต 2 ครั้งต่อเดือน 
- ผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที่ 1  

บร. 
 
 

 

นายณัฐพล 
 
 

 2.3  ระดับความสำเร็จการ
ประ เมิ นดั ชนี ม วลกาย 
(BMI) ข อ ง บุ ค ล า ก ร
ภายในหน่วยงาน 

10 
 
 

- การรายงานผลครบถ้วน 
ไม่ทันเวลาหรอืไม่ครบถ้วน
แต่ทันเวลา 
- ร้ อยละบุ คลากรผ่ าน
เกณฑ์ และดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับรอบที่  2/64 ร้อยละ 
100 

บร. 
 
 

นายวุฒิพงษ ์
 
 

 2.4  ร้อยละของบุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการอบรม
พัฒนาให้มีสมรรถนะสูง 
สอดรับกับภารกิจและทัน
ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

10 -ไตรมาส 2  ไม่น้อย
กว่า 10 ช่ัวโมง ร้อย
ละ 100 
-ไตรมาส 3  ไม่น้อย
ก ว่ า  2 0 ช่ั ว โ ม ง 
(สะสม) ร้อยละ 100 

กท. นางมณีรตัน์   

                           รวมทั้งสิ้น   40 
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ตัวชีว้ัดหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (Retention Rate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(Retention Rate) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ 
 

คำอธิบาย :  
 บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง ข้าราชการในสังกัดกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่
เริ่มปฏิบัติงาน 
 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง จำนวนบุคลากร
กรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป      
(นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรกรมท่ีปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 

 

สถานการณ์ :   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน  
226 คน จาก 242 คน ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 คิดเป็น ร้อยละ 93.39 และดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับ
บุคลากร จำนวน 9 กิจกรรม 
 ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีกรอบอัตรากำลังข้ าราชการ จำนวน  
277 อัตรา และมีคนครอง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 238 คน (ยึดกรอบอัตรากำลังที่มีคนครอง) 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการดำเนนิงาน - - - - อัตราการคงอยู ่
ร้อยละ 98.31 
- จัดกจิกรรม  
8 กิจกรรม 

- อัตราการคงอยู ่
ร้อยละ 93.39 
- จัดกจิกรรม  
9 กิจกรรม 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
 

สูตรการคำนวณ :              อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมฯ          X 100 
                                   กรอบอัตรากำลังที่มีคนครอง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 80 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 85 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 90 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ีสมรรถนะสูง
เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือจัดสรา้งเสริมองค์กร
คุณธรรม วัฒนธรรมองค์กร และความสุขของบุคลากร 
ไม่น้อยกว่า 5 หลักสตูรหรือกิจกรรม  
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (Retention Rate) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  

- เอกสาร DTAM NEWS หรือหลกัฐาน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ 
ของกรม  
- รายงานสรุปบุคลากรกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(Retention Rate) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ีสมรรถนะสูง
เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือจัดสรา้งเสริมองค์กร
คุณธรรม วัฒนธรรมองค์กร และความสุขของบุคลากร 
ไม่น้อยกว่า 8 หลักสตูรหรือกิจกรรม (สะสม) 
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (Retention Rate) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

- เอกสาร DTAM NEWS หรือหลกัฐาน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ 
ของกรม (สะสม) 
- รายงานสรุปบุคลากรกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(Retention Rate) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ีสมรรถนะสูง
เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือจัดสรา้งเสริมองค์กร
คุณธรรม วัฒนธรรมองค์กร และความสุขของบุคลากร 
ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตรหรือกิจกรรม (สะสม) 
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (Retention Rate) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

- เอกสาร DTAM NEWS หรือหลกัฐาน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ 
ของกรม (สะสม) 
- รายงานสรุปบุคลากรกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(Retention Rate) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน 
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แหล่งข้อมูล :  
 1. คำสั่งประเภทต่างๆ ที่เป็นอัตราการเคลื่อนไหวของข้าราชการระหว่างปี สำนักงานเลขานุการกรม  
 2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. วิธีการประมวลผลจำนวนข้าราชการจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม  (DPIS)  
ของสำนักงาน ก.พ. และระบบการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง และข้อมูลอัตราว่างของ
ข้าราชการที่มีการเคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ  
 2. ข้อมูลจำนวนข้าราชการจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของสำนักงาน ก.พ. 
 3. ข้อมูลจำนวนข้าราชการจากระบบการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญ ในขับเคลื่อน  
การปฏิบัติราชการตามนโยบายผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล        หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1.  นางสาวสกุลณา  ดุริยะศรีไพร     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 2.  นางมณีรัตน์  บุญเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละของบุคลากรกรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะสูง 
ภายใต้โครงการของกรมหรือหลักสูตรภายนอก ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที ่3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ในสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ 
 

คำอธิบาย :  
 บุคลากรกรม หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ยกเว้นผู้อำนวยการของหน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)  
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และ
ทัศนคติ โดยมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม (ทั้ง Onsite และ Online) การสอน
งาน (Coaching) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) อันจะ
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กร 
หมายเหตุ :  
 1) การอบรมแต่ละหลักสูตรจะต้องมีใบรับรอง หรือหนังสือรับรองการผ่านการอบรม หรือแบบรายงาน
ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่มีผูส้อนงานลงนามกำกับ 
 2) บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการอบรมของกรมหรือ
หลักสูตรภายนอก ภายในไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

 

สถานการณ์ :   
 จากสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า ความผันผวนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
(Global Megatrends) ร่วมกับผลกระทบและปัจจัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำมาซึ่ง
โอกาสและความเสี่ยงหลากหลายประการ การสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสและลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคส่วนใน
หลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ อาทิ การมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน ปรับปรุง
ระบบและกระบวนงานการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
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ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดของการมีบุคลากรภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการดำเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเป้าหมาย บุคลากรกรมที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะสูง จำนวน 

20 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

- - - - 

สูตรการคำนวณ :   
 จำนวนบุคลากรกรมที่ได้รับการอบรม 20 ชั่วโมง 

X 100 
จำนวนบุคลากรกรมกรมท้ังหมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 70 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 75 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 80 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

1. สำรวจข้อมูลบุคลากรกรม (ข้าราชการและ
พนักงานราชการ) จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรม   
2. จัดอบรมสำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการยกระดับ
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร 

- แบบ สรุป ข้ อมู ลบุ ค ลากรกรมตาม
คำอธิบาย จากทุกหน่วยงานสังกัดกรม  
- กำหนดการการจัดอบรมหรือเอกสาร
ประกอบการจัดอบรม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

1. จัดอบรมสำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการ
ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ต ่อการบ รรล ุเป ้าหมายตามย ุท ธศาสตร ์                     
ไม่น้อยกว่า 6 หลักสูตร (สะสม) 
2. สรุปผลการคำนวณร้อยละของบุคลากร ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รอบ 6 เดือน ใน
ภาพรวมกรม (วันที ่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 
65) และรายงานลงระบบ Management 
Cockpit ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 

- กำหนดการการจัดอบรมหรือเอกสาร
ประกอบการจัดอบรม 
- แบบรายงานผลการคำนวณร้อยละของ
บุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รอบ 
6 เดือน ในภาพรวมกรม                 



คำรับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ห น้ า  |   11 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

1. จัดอบรมสำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการ
ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ต ่อการบ รรล ุเป ้าหมายตามย ุท ธศาสตร ์                     
ไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร (สะสม) 
2. สรุปผลการคำนวณร้อยละของบุคลากร ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รอบ 9 เดือน ใน
ภาพรวมกรม (ว ันที ่ 1 เม.ย.–30 มิ.ย. 64 
65) และรายงานลงระบบ Management 
Cockpit ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

- กำหนดการการจัดอบรมหรือเอกสาร
ประกอบการจัดอบรม 
- แบบรายงานผลการคำนวณร้อยละของ
บุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รอบ 
9 เดือน ในภาพรวมกรม                 

 

แหล่งข้อมูล :  
 1. หน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน 
 2. รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม ให้มีสมรรถนะสูงรายหน่วยงานและภาพรวมกรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 บุคลากรกรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีศักยภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามตำแหน่งสูงขึ้น มีความสามารถพร้อมรองรับการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ๆ   

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล        หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1.  นางสาวสกุลณา  ดุริยะศรีไพร     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 2.  นางมณีรัตน์  บุญเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : จำนวนกระบวนงานการพัฒนาระบบสำนักงานสู่ระบบดิจิทัล 
หน่วยวัด : จำนวน 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 3) จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (Smart Office) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

คำอธิบาย :  
 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) หมายถึง การใช้กระบวนการหรือวิธีการบริหารงานรูปแบบใหม่ 
โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และระบบเครือข่ายมาใช้ในสำนักงาน ทำให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ ปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายในการ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานสู่ระบบดิจิทัลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 3 ระบบ ที่นำมา
เป็นขอบเขตของการประเมิน ประกอบด้วย 1) ระบบการเงิน การคลัง 2) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และ 3) ระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอ่ืน ๆ 

 

สถานการณ์ :   
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไป                 
จากในอดีต เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติปริมาณข้อมูล                             
ในฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และสามารถนำไปวิเคราะห์ เชิงลึกเพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                            
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนแห่ง  ได้เข้ามา                        
มีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ ไม่เว้นแม้แต่มิติการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐสามารถ                  
นำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ การกำหนดนโยบาย
ต่างๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้รู ปแบบการทำงาน                  
การให้บริการ และการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือมีความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยี ที่สำคัญต่อการพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของรัฐบาลไทย   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ระบบ ดังนี้  
1) ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการรายบุคคล 2) ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้ เงินยืม 3) ระบบจองรถราชการ  
และ 4) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการดำเนนิงาน - - - - 4 ระบบ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเป้าหมาย 2 ระบบ - - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 1 ระบบ 

ขั้นมาตรฐาน 75 2 ระบบ 
ขั้นสูง 100 3 ระบบ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ลงนามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง  

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง  

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- ส่งมอบงาน งวดที่ 1 อย่างน้อย 1 ระบบ 
- รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร  
  อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

- เอกสารการส่งมอบงาน 
- หลักฐานการรายงานความก้าวหน้า
ต่อผู้บริหาร (บันทึกข้อความ หรือ
ระเบียบวาระการประชุม หรือรายงาน
การประชุม อย่างน้อย 1 อย่าง) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- ส่งมอบงาน งวดที่ 2 อย่างน้อย 2 ระบบ 
- รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร  
  อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

- เอกสารการส่งมอบงาน 
- หลักฐานการรายงานความก้าวหน้า
ต่อผู้บริหาร (บันทึกข้อความ หรือ
ระเบียบวาระการประชุม หรือรายงาน
การประชุม อย่างน้อย 1 อย่าง) 

 

แหล่งข้อมูล :  
 1. สำนักงานเลขานุการกรม   
 2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. สำเนาข้อกำหนดการจ้าง (TOR)  
 2. ระบบการเงินการคลัง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 1. การกำกับ สั่งการ ติดตามเรื่องได้ง่าย เป็นระบบ และรวดเร็ว  
 2. การติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
ข้อมูลและเอกสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
 3. ไม่จำกัดเวลา และสถานที่ทำงาน   
 4. ลดกระดาษ เพ่ิมพ้ืนที่ให้สถานที่ทำงาน  เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี   

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล        หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว      หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591  7805 
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
 2. นางศิริวรรณ อรุณวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7807 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
 3. นางศรีวัย  อินน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5616 
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 : ความสำเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านเกณฑ์การประเมิน 

Integrity & Transparency Assessment (ITA) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ 
 

คำอธิบาย :  
 ความสำเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม หมายถึง กรมมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น โดยมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                               
ให้เป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สถานการณ์ :  
 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก               
จึงกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน            
ที่กำหนด อีกทั้งมีนโยบายให้ผู้บริหารและบุคลากรของกรมทุกระดับต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันความเสียหายหรือความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน                     

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการดำเนนิงาน - - กรมมีการจัดวาง
ระบบควบคมุภายใน 

ร้อยละ 94.44                
อยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินข้ันสูง 

ร้อยละ 100                
อยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินข้ันสูง 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเป้าหมาย - ระดับความสำเร็จ
ของการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
ระดับกรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2565 ตามขั้นตอน
ที่ 1 – 4 

- - - - 

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2 จัดทำประกาศนโยบายการควบคุมภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3 จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมการแพทย์แผนไทย          

และการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
5 ประเมินรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของกรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-3 

ขั้นมาตรฐาน 75 ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-4 

ขั้นสูง 100 ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
กำหนด 
- จัดทำประกาศนโยบายการควบคุมภายในกรม 
ประจำปี 2565 
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

- คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการระดับ
กรม ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 
- เอกสารประกาศนโยบายฯ 
- รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับกรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปเล่ม) 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2564 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด    
และได้รับความเห็นชอบจากหั วหน้ าส่ วน
ราชการ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
รอบ 6 เดือน 

หนังสือการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- หน่วยงานส่งรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในระดับกรม รอบ 6 เดือน 
- ประเมินรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

- เอกสารรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
กรม รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5) 
- กระดาษทำการตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ส่วนราชการ (IA01) 

 

แหล่งข้อมูล :  
 คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ส่วนราชการ  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 การดำเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กำกับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นายเสน่ห์  พานิชย์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 2.  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3.  นางสาววิชุดา วีระนนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักจัดการงานทั่วไป 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs                 
ของงบลงทุนในภาพรวมของกรม 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านเกณฑ์การประเมิน 

Integrity & Transparency Assessment (ITA) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

 

คำอธิบาย :  
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs หมายถึง การจัดทำกระบวนงาน การแจ้งเวียนแนวทาง

ปฏิบัติให้หน่วยงานดำเนินการ และการควบคุม กำกับ และติดตามการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เสนอผู้มีอำนาจ  

 

สถานการณ์ :   
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563 เพ่ือกำหนดให้พัสดุที่จัดทำขึ้นหรือจำหน่ายโดย
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน อันจะเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเกษตรกรส่งเสริมให้มีการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและ
แก้ไขเพ่ิมเติมที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภทที่ปรึกษาท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐให้ครอบคลุมถึง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
           ในการนี้ กระทรวงการคลัง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานมีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฏกระทรวงกำหนดได้อย่างถูกต้อง 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการดำเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

- - - - 

สูตรการคำนวณ :   
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงบลงทุนกับผู้ประกอบการ SMEs 

X 100 
วงเงินงบประมาณประจำปีในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 น้อยกว่าร้อยละ 30 

ขั้นมาตรฐาน 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ขั้นสูง 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- จัดทำแผนดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทนุเสนอ
อนุมัติ 
- จัดทำกระบวนงานจัดซื้อจัดจา้งกับ
ผู้ประกอบการ SMEs และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

- เอกสารแผนการดำเนนิงานจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนทีไ่ด้รับอนุมตัิ 
- หนังสือเผยแพร่กระบวนงานให้
หน่วยงานถือปฏิบัต ิ

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน 
และจัดทำรายงานสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนกบัผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมของ
กรม รอบ 6 เดือน (ตค. 64 - มีค. 65) และ
รายงานภายในเดือนเมษายน 2565 

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 
งบลงทุนภาพรวมของกรม 
รอบ 6 เดือน 
 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน 
และจัดทำรายงานสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนกบัผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมของ
กรม รอบ 8 เดือน (ตค. 64 - พค. 65) และ
รายงานภายในเดือนมิถุนายน 2565 

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 
งบลงทุนภาพรวมของกรม 
รอบ 8 เดือน 
 

 

แหล่งข้อมูล :  กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับมอบอำนาจ  
 2. แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs  
 3. วิธีการคำนวณร้อยละ 30 มีสูตรการคำนวณ ดังนี้  
  3.1 คำนวณจากวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะรายการพัสดุที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้แล้ว 
  3.2 จะต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่อยู่ ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ตามข้อ 3.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล        หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางศรีวัย  อินน้อย     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5616 
  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
 2. .นางสาวณฐกันต์  ชมเชย    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5616 
     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
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ตัวชีว้ัดรว่ม 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมหน่วยงาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

คำอธิบาย :  
 การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ 3 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 
เทียบกับวงเงินงบประมาณท้ังหมดของหน่วยงาน 
 คิดจากการใช้งบประมาณที่หน่วยงานเบิกจ่ายจริง ไม่รวมงบผูกพัน  
 ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 : ร้อยละ 32, ไตรมาสที่ 2 : ร้อยละ 54, ไตรมาสที่ 3 : ร้อยละ 77, ไตรมาสที่ 4 : ร้อยละ 100 
 หมายเหตุ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน
ลงระบบ Management Cockpit (เริ่ม 31 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายหน่วยงาน จากกลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม และข้อมูลงบประมาณทั้งหมดรายหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรร จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน โดยจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารทุกสิ้นเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ kpr.dtam.951@gmail.com 

 

สถานการณ์ :   
 มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ และการประชุมผู้บริหารกรมฯ  

สูตรการคำนวณ :   
งบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายจริง (ไม่รวมผูกพัน) 

X 100 
งบประมาณท้ังหมดของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ขั้นต้น 50 ร้อยละ 27 ร้อยละ 38.5 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 40.5 ร้อยละ 57.75 

ขั้นสูง 100 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

ผลการคำนวณร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื่อเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาสที่ 2  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายหน่วยงาน ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2565 จากกลุ่มงานคลัง 
สำนักงานเลขานุการกรม 
2. ข้อมูลงบประมาณทั้งหมด 
รายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

ผลการคำนวณร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื่อเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาสที่ 3 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายหน่วยงาน ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2565 จากกลุ่มงานคลัง 
สำนักงานเลขานุการกรม 
2. ข้อมูลงบประมาณทั้งหมด 
รายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

แหล่งข้อมูล :  1. กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม 
  2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งจะใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 2. ใช้ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งจะใช้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จากระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ (Project Management) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาสของหน่วยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางศิริวรรณ  อรุณวงศ์     หมายเลขโทรศัพท์  2201 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
 2. นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข     หมายเลขโทรศัพท์  1314 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 3. นางสาวณิชารีย์  เกิดแสง     หมายเลขโทรศัพท์  1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ตัวอย่างการคำนวณคะแนน :  

ไตรมาส 

ข้อมูลจาก 
กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร ์
และแผนงาน 

ข้อมูลจาก 
กลุ่มงานคลัง  

ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

งบประมาณ
ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

วิธีการคำนวณ 
ร้อยละการเบิกจา่ย 

ร้อยละของ 
การเบิกจา่ย  

วิธีการคำนวณ 
ผลคะแนน 

ผลคะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
(ร้อยละ 10) 

2 750,000 370,000 (370,000÷750,000)×100 49.33 (49.33÷54)×100 91.35 9.14 
3 650,000 510,000 (510,000÷650,000)×100 78.46 (78.46÷77)×100 101.90 

(=100) 
10 

 
หมายเหตุ : สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สกท.) ขอให้จัดส่งข้อมูลงบประมาณ
ทั้งหมด และผลการเบิกจ่าย ไปให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน (เริ่ม 31 มกราคม 2565 
ถึง 30 มิถุนายน 2565) เพ่ือทำการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงระบบ Management Cockpit ต่อไป 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (Smart Office) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

คำอธิบาย :  
 เว็บไซต์ หมายถึง หน้าเว็บเพจที่จัดทำขึ้น เพ่ือนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต โดยถูกจัดเก็บไว้ใน www. (เวิลด์ไวด์เว็บ) การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์ 
 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสื่อสารงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรม ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 

 

สถานการณ์ :   
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ 8 องค์ประกอบ ครบถ้วน ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สูตรการคำนวณ : ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ ณ ไตรมาสที่ 2   
จำนวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 – จำนวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 

X 100 
จำนวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 
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เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การอัพเดตข้อมูล 
บนเว็บไซต์ 

2. ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 
 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ขั้นต้น 50 มีการอัพเดตเว็บไซต์ 5 2.5 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีการอัพเดตเว็บไซต์  
1 ครั้งต่อเดือน 

7.5 3.75 

ขั้นสูง 100 มีการอัพเดตเว็บไซต์  
2 ครั้งต่อเดือน 

10 5 

หมายเหตุ : หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สพท. กทล. กยส. กคพ. สพจ. รพ.พท. สกกท. กสศ. สกท. และ สวจ. 
 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย สลก. ตสน. กพร. กวผ. และ กมจ. 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  

 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 - 2 (6 เดือน) 
(ธ.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 และนำข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 

- ภาพหน้าจอแสดงจำนวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
30 ธ.ค. 64 

- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 
- สรุปผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่กำหนด 
- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ วันที่  
31 มี.ค. 65 และนำข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่กำหนด 

เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน  
ที่แสดงให้เห็นข้อมูล ดังนี้ 
 - ภาพหน้าจอแสดงการอัพเดต
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน  
(ม.ค. - มี.ค. 65) 
 - ภาพหน้าจอแสดงจำนวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
31 มี.ค. 65 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 
- สรุปผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่กำหนด 
- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ วันที่  
30 มิ.ย. 65 และนำข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่กำหนด 

เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน  
ที่แสดงให้เห็นข้อมูล ดังนี้ 
 - ภาพแสดงการอัพเดตข้อมูล
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน  
(เม.ย. - มิ.ย. 65) 
 - ภาพหน้าจอแสดงจำนวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
30 มิ.ย. 65 
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แหล่งข้อมูล :  
 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และรวบรวมสรุปผลลงในระบบ Management 
Cockpit 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และน่าเชื่อถือ 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   1. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1417 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 2. นางสาวรัชนี จันทร์เกษ    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสุชาวดี เลาะเดรุส     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1414 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 2. นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5639 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างการคำนวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ผลการดำเนินงาน คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนน 

1. การอัพเดตข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

1 ครั้ง/เดือน 75 2 ครั้ง/เดือน 100 

2. ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 2 

ไม่ประเมิน - ร้อยละ 5 
(หน่วยงานสนับสนุน)  

100 

วิธีการคำนวณคะแนน - 75 (100+100)÷2 100 
คิดคะแนนถ่วงน้ำหนัก 

(ร้อยละ 10) 
(75x10)÷100 7.5 (100x10)÷100 10 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 : ระดับความสำเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(Retention Rate) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

คำอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ในหน่วยงานระดับ 
กอง/สำนัก/สถาบัน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง หมายถึง ข้อมูลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง  จำนวน 1 รอบ ภายใน
วันที่ 12 เมษายน 2565 (รอบท่ี 1/65) โดยหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลเอง 
 ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 
ยกกำลังสอง และแสดงในหน่วย กก./ม2 เป็นสากล 
 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐานกรมอนามัย พ.ศ. 2553 

เพศชาย – หญิง 
ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2 

น้อยกว่า 18.5 18.5 – 22.9 23.0 – 24.9 25.0 – 29.9 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 
 น้ำหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับ รอบท่ี 2/64 หมายถึง บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ในรอบที่ 1/65 
ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64 ตามตารางด้านล่างนี้ 

สภาวะร่างกาย  ค่า BMI รอบท่ี 2/64 เกณฑ์การประเมิน 
ผอม เพ่ิมข้ึน 

ดีขึ้น น้ำหนักเกิน  
อ้วนระดับ 1  
อ้วนระดับ 2 

ลดลง 
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สถานการณ์ :   
       กรมฯ ได้มีการสำรวจดัชนีมวลกาย (BMI) โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีบุคลากรกรมเข้าร่วม 
จำนวน 533 คน คิดเป็น 100%   
 

ปีงบประมาณ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พ.ศ. 2560 362 98.34 
พ.ศ. 2561 371 98.38 
พ.ศ. 2562 421 93.14 
พ.ศ. 2563 539 100.00 
พ.ศ. 2564 533 100.00 

กราฟแสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินดัชนีมวลกาย  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2564 

 

จากการประเมิน พ.ศ. 2564 พบว่ามีบุคลากรที่มีน้ำหนักน้อย
หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 276 คน (51.78%) นำมาวเิคราะห์
พบว่ามี 39 % ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินรอบท่ี 1/64 

 

 

สูตรคำนวณ :  
1. ดัชนีมวลกาย (BMI)   =            น้ำหนัก (กิโลกรัม)      X 100 
                                    ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร) 
2. การประเมินผลดัชนีมวลกาย  
❖ ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินดัชนีมวลกายและที่มีน้ำหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับรอบท่ี 2/64 

           =     จำนวนบุคลากรผ่านเกณฑ์ BMI + จำนวนบคุลากรที่มีน้ำหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64   X 100 
                                      จำนวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การรายงานผล 

 
2. การประเมินผลดัชนีมวลกาย 

ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์  
และดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64 

ขั้นต้น 50 ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา ร้อยละ 50 

ขั้นมาตรฐาน 75 ครบถ้วน ไม่ทันเวลา 
ไม่ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 75 

ขั้นสูง 100 ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 100 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- หน่วยงานวัดน้ำหนัก/ส่วนสงูบุคลากร รอบที่ 1/65
และส่งผลค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) ทางระบบ 
Management Cockpit ภายในวันที่ 12 เมษายน 
2565 

- เอกสารรายงานผลดัชนีมวล
กาย (BMI) ของบุคลากรใน
หน่วยงานรอบที่ 1/65 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- ร้อยละบุคลากรมีน้ำหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64 - เอกสารรายงานผล ร้อยละ
บุคลากรมีน้ำหนักดีข้ึนเมื่อ
เทียบกับรอบที่ 2/64  
จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลเอง 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. บุคลากรกรมมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Happy Body 
3. กรมฯ มีข้อมูลด้าน Happy body ของบุคลากร 
4. นำข้อมูลที่สำรวจ รวบรวม ไปขับเคลื่อนเพ่ือสร้างเสริม Happy body และจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรได้เหมาะสม
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตัวอย่างการคำนวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  

ผลการดำเนินงาน คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนน 
1. การรายงานผล  ครบถ้วน ทันเวลา 100 ไม่ประเมินผล - 
2. การประเมินผล 
ดัชนีมวลกาย  

ไม่ประเมินผล - ร้อยละ 70 70 

คิดคะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(ร้อยละ 10) 

(100x10)÷100 10 (70x10)÷100 7 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง 
สอดรับกับภารกิจและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(Retention Rate) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ  โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

คำอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ยกเว้นผู้อำนวยการของหน่วยงาน 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และ
ทัศนคติ โดยมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม (ทั้ง Onsite และ Online) การสอน
งาน (Coaching) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) อันจะ
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กร 
ขอบเขตการประเมิน :  

- ไตรมาสที่ 1 – 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) : ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง  
- ไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)     : ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง (สะสม) 

หมายเหตุ :  
 1) แบบฟอร์มที่ 1 : บุคลากรในหน่วยงานรายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายบุคคล  
     จัดทำโดย : บุคลากรในหน่วยงาน (หากเรียนรู้จากการสอนงาน (Coaching) จากผู้อำนวยการ
                    หรือหัวหน้าหน่วยงาน ให้ผู้สอนงานลงนามกำกับไว้ด้วย) 
 2) แบบฟอร์มที่ 2 : สรุปผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน  
     จัดทำโดย : ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานเซ็นกำกับ 
 3) ผู้รับรอง (แบบฟอร์มที่ 1) คือ ผู้อำนวยการของหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย 
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สถานการณ์ :   
 จากสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า ความผันผวนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
(Global Megatrends) ร่วมกับผลกระทบและปัจจัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำมาซึ่ง
โอกาสและความเสี่ยงหลากหลายประการ การสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสและลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคส่วนใน
หลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ อาทิ การมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน ปรับปรุง
ระบบและกระบวนงานการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดของการมีบุคลากรภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

สูตรการคำนวณ :   
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ 

X 100 
จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไตรมาสที่ 2 
(ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง) 

ไตรมาสที่ 3 
(ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง) 

ขั้นต้น 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

ขั้นสูง 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

หน่วยงานยืนยันข้อมูลรายชื่อบุคลากรแต่ละ
ประเภทในสังกัด (ข้าราชการ พนักงานราชการ) 
ตามหนังสือของ สลก. ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64 

สรุปข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานเลขานุการกรม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

1. บุคลากรจัดทำแบบรายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 1)
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
2. หน่วยงานรายงานข้อมูลรายชื่อบุคลากร  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (แบบฟอร์มที่ 2) 
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 
ส่ง สลก. และรายงานลงระบบ Management 
Cockpit ภายในวันที่ 12 เม.ย. 65 

รายงานผลการคำนวณร้อยละของ
บุคลากรรายหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รอบ 6 เดือน  
(วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานเลขานุการกรม 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

1. บุคลากรจัดทำแบบรายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 1)
รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65)  
2. หน่วยงานรายงานข้อมูลรายชื่อบุคลากร  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (แบบฟอร์มที่ 2) 
รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 
ส่ง สลก. และรายงานลงระบบ Management 
Cockpit ภายในวันที่ 12 ก.ค. 65 

รายงานผลการคำนวณร้อยละของ
บุคลากรรายหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รอบ 9 เดือน  
(วันที่ 1 เม.ย.– 30 มิ.ย. 65)  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 

แหล่งข้อมูล :  
 1. หน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน 
 2. รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม ให้มีสมรรถนะสูงรายหน่วยงานและภาพรวมกรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 บุคลากรกรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีศักยภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามตำแหน่งสูงขึ้น มีความสามารถพร้อมรองรับการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ๆ   

 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล        หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวสกุลณา  ดุริยะศรีไพร     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 2. นางมณีรัตน์  บุญเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
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ตัวอย่างการคำนวณคะแนน :  
เช่น บุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน ณ ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 50 คน และไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 47 คน 

ไตรมาส 
ข้อมูลจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

บุคลากรทั้งหมด 
(คน) 

บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม (คน) 

วิธีการคำนวณ 
ร้อยละของบุคลากรฯ 

ร้อยละของบุคลากรฯ 

2 
(ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง) 

50 50 (50÷50)×100 100 

3 
(ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง) 

47 30 (30÷47)×100 63.83 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1 (รายงานผลรายบุคคล จัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน) 

 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2 (รายงานผลภาพรวม จัดส่งไปยัง สลก.) 
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