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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเลขานุการกรม 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Retention 
Rate) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 85 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

15 ส่งมอบงานงวดที่ 1   
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

3. ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-DTAM) 

15 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้งเวียน
หนังสือราชการรายบุคคล  ระบบ
แจ้งเตือนลูกหนี้เงินยมื และระบบ
จองรถราชการ 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

20 - มีแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในระดับกรมและระดบั
หน่วยงาน 
- จัดท ารายงานการประเมินผลจัด
วางระบบการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (Retention Rate) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 แก่บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

ค าอธิบาย :  
 บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง ข้าราชการในสังกัดกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 
 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง จ านวนบุคลากร
กรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป 
(นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรกรมท่ีปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 

 

สถานการณ์ :   
 ปี 2563 มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 232 คน จาก 236 คน 
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 คิดเป็น ร้อยละ 98.31 และด าเนินการจัดกิจกรรมส าหรับบุคลากร จ านวน 8 กิจกรรม 
 ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวน 277 
อัตรา และมีคนครอง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 242 คน (ยึดกรอบอัตราก าลังที่มีคนครอง) 

 

สูตรค านวณ :              อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมฯ              X 100 
                                   กรอบอัตราก าลังที่มีคนครอง 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - ร้อยละ 98.31 
- 8 กิจกรรม 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 80 

ขั้นมาตรฐาน 75 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 85 
ขั้นสูง 100 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 90 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน จ านวน 1 หลักสตูร  

เอกสาร DTAM NEWS หรือเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ในแอปพลิเคชั่นไลน์กรม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน จ านวน 4 หลักสูตร (สะสม) 

เอกสาร DTAM NEWS หรือเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ในแอปพลิเคชั่นไลน์กรม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน จ านวน 5 หลักสูตร (สะสม) 
- สรุปอัตราการคงอยู่ของกลุ่มเปูาหมาย รอบ 9 เดือน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

- เอกสาร DTAM NEWS หรือเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ในแอปพลิเคชั่นไลน์กรม 
- เอกสารสรุปอัตราการคงอยู่ของ
กลุ่มเปูาหมาย รอบ 9 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล :  1. ค าสั่งประเภทต่างๆ ที่เป็นอัตราการเคลื่อนไหวของข้าราชการระหว่างปี ส านักงานเลขานุการกรม  
 2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม  

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. วิธีการประมวลผลจ านวนข้าราชการจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของส านักงาน 

ก.พ. และระบบการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง และข้อมูลอัตราว่างของข้าราชการที่มีการ
เคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ  

2. ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของส านักงาน ก.พ. 
3. ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากระบบการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความสุขเกิดความรักและผูกพัน
ต่อองค์กร 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสกุลณา ดุริยะศรีไพร     หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 2615 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 2. นางสาวพรพิมล มากผล หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 2615 
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ค าอธิบาย :  
          การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง ค่าปรับปรุงอาคารที่ท า
การและสิ่งก่อสร้างประกอบ รายการจ้างปรับปรุง ตกแต่งห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1 จ านวน 1 แห่ง  

 

สถานการณ์ :   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในส่วนของกรมด าเนินการ จ านวน 1 รายการ (รายการ
จ้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 3 จ านวน 1 แห่ง) วงเงินจัดจ้าง 2,980,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฯ ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าปรับปรุงอาคารที่
ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รายการค่าปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1 จ านวน 1 แห่ง วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน 8,458,700 บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 ในการนี้ ส านักงานเลขานุการกรม ได้ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
โดยการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - 1 รายการ (จ้าง
ปรับปรุงอาคาร 3 
ช้ัน 3 จ านวน 1 

แห่ง) 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย - มีการติดตาม เร่งรัดด าเนินงานอย่างน้อย                          
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และสรุปผลเสนอผู้บริหารทราบ 

- มีการส่งมอบงานแล้วเสร็จร้อยละ 75                                
ของรายการจ้างปรับปรุง ตกแต่งห้องประชุม            

อาคาร 2 ช้ัน 1 

- - - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 - จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

(1 รายการ) และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

ขั้นมาตรฐาน 75 ส่งมอบงานงวดที่ 1  แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
ขั้นสูง 100 ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน : ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) และได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
- ติดตาม เร่งรัดด าเนินงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
สรุปผลเสนอผู้บริหาร 

- เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2  
- ติดตาม เร่งรัดด าเนินงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
สรุปผลเสนอผู้บริหาร 

- เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 1 
- เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
- ติดตาม เร่งรัดด าเนินงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
สรุปผลเสนอผู้บริหาร 

- เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 2 
- เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม         
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากแผนการจัดจ้างและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : การด าเนินการจัดจ้างรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1.  นางศรีวัย  อินน้อย      หมายเลขโทรศัพท์  0 2149 5616 
  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  
 2.  นางสาวณฐกันต์  ชมเชย   หมายเลขโทรศัพท์  0 2149 5615 
  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ 

 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-DTAM) 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้กระบวนการหรือวิธีการบริหารงานรูปแบบใหม่ โดยการน าเอา

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และระบบเครือข่ายมาใช้ในส านักงาน ท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ ปีงบประมาณ 2564  มีเปูาหมายในการพัฒนาระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน  4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบที่
น ามาเป็นขอบเขตของการประเมิน ดังนี้ 1) ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการรายบุคคล 2) ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้
เงินยืม 3) ระบบค าขอจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ และ 4) ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ออนไลน์ 

 

สถานการณ์ :   
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต 
เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติปริมาณข้อมูล ในฐานข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่และสามารถน าไปวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนแห่ง  ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ ไม่เว้นแม้แต่
มิติการท างานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐสามารถน าเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการ
ประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ การก าหนดนโยบายต่างๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความ  
ท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้รูปแบบการท างาน การให้บริการ และการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐ 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือมีความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยี  ที่ส าคัญ 
ต่อการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของรัฐบาลไทย   

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ  
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้ง

เวียนหนังสือราชการรายบุคคล  และระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม 
ขั้นมาตรฐาน 75 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้ง

เวียนหนังสือราชการรายบุคคล  ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม และ
ระบบค าขอจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ 

ขั้นสูง 100 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้ง
เวียนหนังสือราชการรายบุคคล ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม 
ระบบค าขอจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ และระบบแจ้งซ่อม
ครุภัณฑ์ออนไลน์  

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เอกสารแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 1 ระบบ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 4 ระบบ 
(สะสม) 

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แหล่งข้อมูล : 1. ส านักงานเลขานุการกรม  2. กองวิชาการและแผนงาน (ศูนย์ IT) 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. จัดท าและรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบ 2. ข้อมูลระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 ระบบ 3. เอกสารประกอบการอบรม   

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. การก ากับ ติดตามเรื่อง สะดวก รวดเร็ว  
2. ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล  
3. ไม่จ ากัดเวลาท างาน ลดขั้นตอนการท างาน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
4. การจัดเก็บเอกสารในระบบดิจิตอลท าให้ประหยัดกระดาษ และพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล   

ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว      หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591  7805 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 2. นางศิริวรรณ อรุณวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7807 
  หัวหน้ากลุ่มงานคลัง 
 3. นางสาวอัญญารัตน์ ทองบุญยัง      หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7805  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม หมายถึง  กรมมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นโดยมีการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีให้เป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ วัตถุประสงค์ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สถานการณ์ :   
 กระทรวงการคลังจัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน (พ.ศ. 2561) ให้หน่วยงาน                  
ภาครัฐถือปฏิบัติ มีวิธีการและรูปแบบการจัดท าหลายขั้นตอน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดองค์ความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน และน าส่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับกรม ร้อยละ 
94.44 อยู่ในเกณฑ์การประเมินข้ันสูง 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - กรมมีการจัดวาง
ระบบควบคมุภายใน 

ร้อยละ 94.44                
อยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินข้ันสูง 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ผลการตรวจประเมิน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง 

ร้อยละ 90 

- - - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 -กรมก าหนดผู้รับผิดชอบการจดัวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
-จัดท าประกาศนโยบายการควบคุมภายในกรม ประจ าปี 2564 

ขั้นมาตรฐาน 75 -แนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายในระดับกรมและระดบัหน่วยงาน 
-จัดท ารายงานการประเมินผลจดัวางระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ขั้นสูง 100 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม รอบ 6 
เดือน 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- กรมก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
- จัดท าประกาศนโยบายการควบคุมภายในกรม ประจ าปี 
2564 
- แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรมและ
ระดับหน่วยงาน 
- จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

- ค าสั่งแต่งตัง้คระกรรมการระดับ
กรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ส. 
2564 
- เอกสารประกาศนโยบายฯ 
- เอกสารแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน 
- รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รูปเล่ม) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบ 6 เดือน 

หนังสือการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

หน่วยงานส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับระดับกรม รอบ 6 เดือน 

เอกสารรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับกรม รอบ 6 เดือน (แบบ
ติดตาม ปค.5) 

 

แหล่งข้อมูล : คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ตรวจสอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ประโยชน์ที่จะได้รับ : การด าเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นายเสน่ห์  พานิชย์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 2.  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3.  นางสาววนิดา ค าหงษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักจัดการงานทั่วไป 
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ตัวชีว้ัดรว่ม 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาสของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 8 

 

ค าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ 3 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของหน่วยงาน เทียบกับร้อยละงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานก าหนดไว้ตามแผนรายจ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสของหน่วยงานนั้นๆ 
 คิดจากการใช้งบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายจริง ไม่รวมงบผูกพัน เป็นรายไตรมาส 
 มติคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 1 : ร้อยละ 40, ไตรมาสที่ 2 : ร้อยละ 60, ไตรมาสที่ 3 : ร้อยละ 90, ไตรมาสที่ 4 : ร้อยละ 100 

 

สถานการณ์ :   
มีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล  

การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ และการประชุมผู้บริหารกรมฯ  
 

สูตรค านวณ :           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)       X 100 
                     จ านวนร้อยละตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย เป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 70 – 79.99 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 80 – 89.99 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 90 - 100 

หมายเหตุ :   - น้อยกว่า ร้อยละ 70 คิดเป็น 25 คะแนน 
 - คิดคะแนน เฉพาะไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่านั้น 
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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. 64) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม 
แผนรายจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2  
ของหน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
จากกลุ่มงานคลัง ส านักงาน
เลขานุการกรม  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม 
แผนรายจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3  
ของหน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
จากกลุ่มงานคลัง ส านักงาน
เลขานุการกรม  

 

แหล่งข้อมูล :  1. กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม  
 2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 1. ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 2. แผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของหน่วยงาน จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการ
และแผนงาน 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตร
มาสของหน่วยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางศิริวรรณ  อรุณวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์  2201 
  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 2.  นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข หมายเลขโทรศัพท์  1314 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3.  นางสาวสุชาวด ี เลาะเดรุส หมายเลขโทรศัพท์  1404 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง     หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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หมายเหตุ :  

 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของหน่วยงาน  
(ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564) 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.) 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

1 ตสน. 165,600.00 82,800.00 50.00 102,900.00 62.14 145,800.00 88.04 165,600.00 100.00 

2 กพร. 470,000.00 62,000.00 13.19 282,000.00 60.00 423,000.00 90.00 470,000.00 100.00 

3 สลก. 1,667,000.00 296,371.00 17.78 1,150,851.00 69.04 1,421,978.28 85.30 1,667,000.00 100.00 

4 กทล. 1,350,000.00 228,230.00 16.91 868,800.00 64.36 1,171,000.00 86.74 1,350,000.00 100.00 

5 สพท. 11,761,714.00 653,156.00 5.55 6,353,958.00 54.02 10,195,525.00 86.68 11,761,714.00 100.00 

6 สพจ. 1,430,000.00 198,900.00 13.91 671,800.00 46.98 1,253,500.00 87.66 1,430,000.00 100.00 

7 กคพ. 5,860,000.00 1,142,636.50 19.50 5,077,747.50 86.65 5,645,067.50 96.33 5,860,000.00 100.00 

8 กยส. 7,742,150.00 1,255,000.00 16.21 3,701,900.00 47.81 6,294,220.00 81.30 7,742,150.00 100.00 

9 กวผ. 24,096,100.00 1,910,265.00 7.93 5,979,005.00 24.81 9,506,185.00 39.45 24,096,100.00 100.00 

10 กมจ. 479,000.00 29,750.00 6.21 275,500.00 57.52 413,250.00 86.27 479,000.00 100.00 

11 กสศ. 6,934,700.00 1,617,321.00 23.32 4,022,474.00 58.01 6,260,302.00 90.28 6,934,700.00 100.00 

12 รพ.พท. 5,223,060.00 336,850.00 6.45 2,572,060.00 49.24 3,988,060.00 76.35 5,223,060.00 100.00 

13 สกกท. 6,254,950.00 749,650.00 11.98 3,169,200.00 50.67 5,574,252.00 89.12 6,254,950.00 100.00 

14 สวจ. 540,000.00 260,774.00 48.29 375,995.00 69.63 511,110.00 94.65 540,000.00 100.00 

15 สนท. 1,150,990.00 30,000.00 2.61 782,560.00 67.99 1,120,990.00 97.39 1,150,990.00 100.00 

รวมท้ังสิ้น  75,125,264.00 8,853,703.50 11.79 35,386,750.50 47.10 53,924,239.78 71.78 75,125,264.00 100.00 

     ที่มา กลุม่งานยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)  

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.) 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

1 สกท. 110,000,000.00 42,500,000.00 38.64 77,500,000.00 70.45 94,000,000.00 85.45 110,000,000.00 100.00 

      ที่มา ส านักงานบริหารกองทุนภูมปิัญญาการแพทยแ์ผนไทย 
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 ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ไตรมาส 

จ านวนร้อยละ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

จากกลุ่มงานคลัง 
(ร้อยละ) 

วิธีการค านวณ
คะแนน 

ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

ผลคะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
(ร้อยละ 8) 

2 60.00 54.60 (54.60÷60.00)×100 91.00 100 8 
3 90.00 75.80 (75.80÷90.00)×100 84.22 75 6 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 8 

 

ค าอธิบาย :  
 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสื่อสารงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรม ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 องค์ประกอบของเว็บไซต์ หมายถึง แถบเมนูบนเว็บไซต์ ที่ระบุไว้ในหนังสือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) Version 2.0 จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
หน้าที่ 1 – 14 ที่มีการปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงาน มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ (ตามหมายเหตุ) 

 

สถานการณ์ : 
 เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่ทันสมัย และไม่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลของกรมไม่ครบถ้วน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. องค์ประกอบของเว็บไซต์ 2. การอัพเดตเว็บไซต์ 
ขั้นต้น 50 มีอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ ไม่มีการอัพเดตเว็บไซต์ 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีอย่างน้อย 6 องค์ประกอบ มีการอัพเดตเว็บไซต์ 
1 ครั้งต่อไตรมาส 

ขั้นสูง 100 มี 8 องค์ประกอบ มีการอัพเดตเว็บไซต์ 
2 ครั้งต่อไตรมาส 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานในภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- มีองค์ประกอบของเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ครบถ้วน 8 องค์ประกอบ 
- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้ง 

- ภาพแสดงองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
8 องค์ประกอบ 
- ภาพข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของ
หน่วยงานที่ลงในเว็บไซต์ 2 ครั้ง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- มีองค์ประกอบของเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ครบถ้วน 8 องค์ประกอบ 
- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้ง 

- ภาพแสดงองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
8 องค์ประกอบ 
- ภาพข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของ
หน่วยงานที่ลงในเว็บไซต์ 2 ครั้ง 
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แหล่งข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผดิชอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   1.  นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 2. นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5649 
  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาวพินท์สุดา  เพชรประสม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5678 
  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 2. นางสาวสุชาวด ีเลาะเดรุส หมายเลขโทรศัพท์ 1404 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 3. นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 2313 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หมายเหตุ :  

 องค์ประกอบของเว็บไซต์ 8 องค์ประกอบ ของหน่วยงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์ 
1. ข้อมูลหน่วยงาน 

 วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ  
 ยุทธศาสตร์  
 แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ 
 ค ารับรองหน่วยงาน 

2. โครงสร้างหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร 
 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
4. ที่อยู่หน่วยงาน 

 ที่อยู่ 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรสาร 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) 
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ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์ 
5. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
6. เอกสารเผยแพร่ 

 ข้อมูล/ผลงานส าคัญของหน่วยงาน/การประเมินความพึงพอใจ 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 วีดีทัศน์ 

7. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ (2 ใน 4 รายการ) 
 ช่องทาง ถาม – ตอบ Q&A 
 ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
 ช่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 เว็บลิงค์ 

8. จ านวนผู้เข้าชม 
 

 ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1. องค์ประกอบของเว็บไซต์ 6 องค์ประกอบ 75 8 องค์ประกอบ 100 
2. การอัพเดตเว็บไซต์ ไม่มีการอัพเดต 50 2 ครั้ง 100 

วิธีการค านวณคะแนน (75+50)÷2 62.5 (100+100)÷2 100 
คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(ร้อยละ 8) (62.5×8)÷100 5 (100×8)÷100 8 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 8 

 

ค าอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานกระทรวง ลูกจ้างเหมาบริการ  
ในหน่วยงานระดับ กอง/ส านัก/สถาบัน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง หมายถึง ข้อมูลการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  จ านวน 2 รอบ ภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบที่ 1/64) และวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบที่ 2/64) โดยหน่วยงาน 
เป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลเอง 
 ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าน้ าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 
ยกก าลังสอง และแสดงในหน่วย กก./ม  เป็นสากล 
 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐานกรมอนามัย พ.ศ. 2553 

เพศชาย – หญิง 
ผอม ปกติ น้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2 

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

สภาวะร่างกาย  ค่า BMI รอบท่ี 2/64 เกณฑ์การประเมิน 
ผอม เท่าเดิม/เพ่ิมข้ึน 

ดีขึ้น น้ าหนักเกิน  
อ้วนระดับ 1  
อ้วนระดับ 2 

เท่าเดิม/ลดลง 

 
 

สถานการณ์ :   
กรมฯ ได้มีการส ารวจดัชนีมวลกาย มีข้อมูล ดังนี้  

ปีงบประมาณ จ านวน (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 

 

 
ร้อยละบุคลากรจ าแนกตามเกณฑ์การประเมิน 

BMI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สูตรค านวณ :  
1. ดัชนีมวลกาย (BMI)   =            น้ าหนัก (กิโลกรัม)      X 100 
                                    ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร) 
2. ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย   
    =      จ านวนบุคลากรผ่านเกณฑ์ BMI      X 100 
       จ านวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 
3. ร้อยละบุคลากรทีมี่น้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับรอบที่ 1/64 
    =     จ านวนบุคลากรที่มีดีข้ึนเมื่อเทียบกับรอบที่ 1/64   X 100 
                จ านวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การรายงานผล 2. ร้อยละบุคลากร 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดัชนีมวลกาย 

3. ร้อยละบุคลากร 
ที่มีน้ าหนักดีขึ้นเม่ือ

เทียบกับรอบที่ 1/64 
ขั้นต้น 50 ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 

ขั้นมาตรฐาน 75 ครบถ้วน ไม่ทันเวลา 
ไม่ครบถ้วน ทันเวลา 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 75 

ขั้นสูง 100 ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 50* ร้อยละ 100 
 

หมายเหตุ : - ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย ต่ ากว่า ร้อยละ 30 คิดเป็น 25 คะแนน 
 * ข้อมูลปี 2563 บุคลากรกรมผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย คิดเป็น ร้อยละ 46.38  
  (ประมาณ 5 คน ใน 10 คน) 
 
เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- หน่วยงานวัดน้ าหนัก/ส่วนสงูบุคลากร รอบที่ 1/64 
- หน่วยงานส่งผลค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) บุคลากรใน
หน่วยงาน (รอบที่ 1/64) มายัง กพร. ภายในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 

- เอกสารรายงานผลค่าเฉลี่ย
มวลกาย (BMI) ของบุคลากร
ในหน่วยงานรอบที่ 1/64 2 (6 เดือน) 

(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- หน่วยงานวัดน้ าหนัก/ส่วนสงูบุคลากร รอบที่ 2/64 
- หน่วยงานส่งผลค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) บุคลากรใน
หน่วยงาน (รอบที่ 2/64) มายัง กพร. ภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 
- ร้อยละบุคลากรมนี้ าหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 1/64 

- เอกสารรายงานผลค่าเฉลี่ย
มวลกาย (BMI) ของบุคลากร
ในหน่วยงานรอบที่ 2/64 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเอง 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. บุคลากรกรมมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Happy Body 
3. กรมฯ มีข้อมูลด้าน Happy body ของบุคลากร 
4. น าข้อมูลที่ส ารวจ รวบรวม ไปขับเคลื่อนเพ่ือสร้างเสริม Happy body และจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรได้

เหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นางอนุรักษ์ เหนือโชติ หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักจัดการงานทั่วไป 
 
หมายเหตุ :  

 ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1. การรายงานผล ครบถ้วน ทันเวลา 100 ไมค่รบถ้วน ทันเวลา 75 
2. ร้อยละบุคลากรผ่าน
เกณฑ์ประเมินดัชนีมวลกาย 

ร้อยละ 40 75 ร้อยละ 45 87.5 

3. ร้อยละบุคลากรที่มี
น้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับ
รอบที่ 1/64 

ไม่ประเมินผล - ร้อยละ 60 60 

วิธีการค านวณคะแนน (100+75)÷2 87.5 (75+87.5+60)÷3 74.17 
คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(ร้อยละ 8) (87.5×8)÷100 7 (74.17×8)÷100 5.9 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการประเมินความพึงพอใจ /ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 6 

 

ค าอธิบาย :  
 การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง เป็นการวิเคราะห์จากผลการตอบแบบสอบถาม หรือ
แบบสอบถามที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google form ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 ภารกิจหลักหน่วยงาน หมายถึง ตามค าสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ที่ 1280/2563 เรื่อง ก าหนดหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรในกรม (ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน
ของกรม) หรือผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ 
ได้แก่ การอบรม การประชุมสัมมนา การท างานวิจัย การให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู การข้ึนทะเบียนภูมิปัญญา ฯลฯ ที่จัดโดยหน่วยงานหลักของกรม 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ ทั้งทางตรง และทั้งทางอ้อม 
จากการด าเนินงานของผู้รับบริการของกรม เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ เป็นต้น 

 

สถานการณ์ :   
การเข้ารับบริการของภาครัฐพบว่า ผู้รับบริการย่อมมีทั้งความพอใจและไม่พอใจในการให้บริการ

เกิดขึ้น เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สถานที่ให้บริการ เป็นต้น ดังนั้น ส่วนราชการต้องปรับปรุง
คุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ต้องยึดถือเอาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวก าหนด และน าไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การส่งประเด็น/ 
สรุปผลการประเมิน 

ความพึงพอใจ 

2. การเผยแพร่ 
ลงเว็บไซต์ 

3. ร้อยละความพึงพอใจ/ 
ความไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการฯ 
ขั้นต้น 50 ไม่ทันเวลา ไม่เผยแพร่ ร้อยละ 65 – 74.99 

ขั้นมาตรฐาน 75 - - ร้อยละ 75 – 84.99 
ขั้นสูง 100 ทันเวลา เผยแพร่ ร้อยละ 85 – 100 
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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. 63) 

- หน่วยงานก าหนดภารกิจหลักท่ีจะใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และ
ส่งมายัง กพร. ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 

- หนังสือส่งภารกิจหลักท่ีใช้ในการ
ประเมินฯ มายัง กพร.  

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ และน า
ข้อมูลลงระบบ Management Cockpit 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจฯ  
ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 
- ร้อยละความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อภารกิจเป็นไปตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

- เอกสารสรุปผลการประเมินฯ 
- หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล 

 

แหล่งข้อมูล : หน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผดิชอบของหน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : น าผลการประเมินไป พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางมนทิพา ทรงพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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หมายเหตุ :  
 ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
1. การส่งประเด็น/สรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ 

ส่งประเด็น ไม่ทันเวลา 50 ส่งสรุปผลการ
ประเมิน ลงระบบ 
Management 
Cockpit ทันเวลา 

100 

2. การเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ไม่ประเมินผล - ไม่เผยแพร่ 50 
3. ร้อยละความพึงพอใจ/ 
ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ 

ไม่ประเมินผล - ร้อยละ 81 75 

วิธีการค านวณคะแนน 
คิดคะแนนเฉพาะ 
การส่งประเด็น 50 (100+50+75)÷3 75 

คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ 6) (50×6)÷100 3 (75×6)÷100 4.5 

 
 


