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ข้อมูลท่ัวไป

ดร. ภาวนา คุ้มตระกูล
เลขานุการกรม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน้าที่ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณของกรม
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านอ านวยการ งานเลขานุการ และการประสานราชการของกรม
3. ด าเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกรม
4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภคของกรม
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส านัก/กอง 

ส านักงานเลขานุการกรม

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักขององค์การที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจัดการที่ได้มาตรฐาน
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ข้อมูลท่ัวไป

พันธกิจ/ ภารกิจ

1. ด าเนินการด้านงานบริหารท่ัวไป งานสารบรรณ และงานห้องสมุด

2. ด าเนินการด้านงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และการประสานงาน

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง การเงิน การบัญชี ของกรม

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ของกรม

5. จัดระบบ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม

6. จัดระบบ และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการภายในส่วนราชการ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังและการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมระบบบริหารและการจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขานุการกรม กรม พท.
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วิสัยทัศน์ สลก. : “เป็นหน่วยงานหลักขององค์การที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการจัดการที่ได้มาตรฐาน” 

มิติประสิทธิผล การให้บริการตามภารกิจมีคุณภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

มิติคุณภาพ
มีระบบการบริหารและจัดการ               

ที่มีประสิทธิภาพ
มีบุคลากรที่มีสมรรถนะและทกัษะพร้อมรับ                          
การเปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่องค์กรดิจิทัล

มิติประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมภายใน                        
มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ระบบบริการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

มิติพัฒนาองค์กร

สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน บุคลากรมีสมรรถนะ และลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร 
“I AM DTAM”

มีระบบฐานข้อมูลงานสนับสนุน                  
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน มุ่งมั่นทุ่มเท                        
สร้างผลงานให้องค์กร  

ประเด็นยทุธศาสตรที ่2 
การพัฒนาคุณภาพ               

การบริการให้มีมาตรฐาน

ประเด็นยทุธศาสตรที ่1 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยทุธศาสตรที ่3
การพัฒนาบคุลากรให้เปน็มืออาชีพ                   

มีจิตบริการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ
ด าเนินการด้านงานบริหารทั่วไป งานช่วยอ านวยการ การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารการคลังและการพัสดุ 

และสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจกรมที่ได้รับมอบหมาย
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อัตราก าลังส านักงานเลขานุการกรม

กลุ่มงาน
ประเภทบุคลากร

พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา
รวม

กลุ่มงานคลัง ๖ ๓ ๑ ๑๐

๓ ๓ ๒ ๘กลุ่มงานช่วยอ านวยการ

ข้าราชการ

๗กลุ่มงานพัสดุ ๒ ๔ ๑

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ๘๗ ๑ -

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ๒๐๖ ๘ ๖

อัตราก าลังท้ังส้ิน ๕๓ คน

ข้าราชการ ๒๔ คน พนักงานราชการ ๑๙ คน จ้างเหมา  ๑๐  คน

หมายเหตุ : บุคลากรกลุ่มงานช่วยอ านวยการ ปฏิบัติงานช่วยผู้บริหารสูง จ านวน ๑ คน

โครงสร้างหน่วยงาน

ส านักงานเลขานุการกรม

กลุ่มงานคลัง

กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานช่วยอ านวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางศิริวรรณ อรุณวงศ์)

(นายเสน่ห์ พานิชย)์

(นางศรีวัย อินน้อย)

(นางสาวสกุลณา ดุริยะศรีไพร)

(นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว)
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พิมพ์เมือ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 รวม % ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวม % (บาท) % เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 รวม % (บาท) % ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวม % (บาท) %

  1,141,000  580,000.00   48,798   43,501   90,657   182,956  31.54   32,130   27,680   30,610  90,420  15.59  273,376  47.13   37,380   39,250   95,237  171,867  29.63  445,243  76.77  37,280  43,600  53,877  134,757  23.23  580,000  100

1 ค่าใชจ้่ายบรหิารและค่าเดินทางไปราชการ   225,000   15,480.00 -         -         480          480          -        -        -        -        -      480         3.10    -        -        -         -         -      480         3.10    -        -        15,000   15,000     96.90   15,480     100   

2 ค่าวัสดุส านักงาน /คอมพิวเตอร์   285,000   67,500.03 -         -         50,572.75 50,572.75 74.92   -        -        2,000     2,000     2.96    52,572.75 77.89   -        -        9,927.28  9,927.28  14.71   62,500     92.59   -        5,000     -        5,000      7.41    67,500     100   

3 ค่าน  าดื่ม         33,660   60,360.00 5,030      5,030      5,030       15,090     25.00   5,030     5,030     5,030     15,090   25.00   30,180     50.00   5,030     5,030     5,030      15,090     25.00   45,270     75.00   5,030     5,030     5,030     15,090     25.00   60,360     100   

4 ค่าใชจ้่ายในการอบรมพัฒนาบคุลากร (8 คน)         40,000   60,790.00 13,120    -         -          13,120     21.58   -        -        -        -        -      13,120     21.58   -        -        47,670    47,670     78.42   60,790     100.00 -        -        -        -         -      60,790     100   

5 ค่าใชจ้่ายในการประชมุราชการ   103,150   56,720.00           -         7,820        6,050 13,870     24.45        3,910           -             -   3,910     6.89    17,780     31.35        6,050      7,370       6,050 19,470     34.33   37,250     65.67        6,050      7,370      6,050 19,470     34.33   56,720     100   

6 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 79,732   83,379.50 7,899.50  6,791.50  6,803.50   21,494.50 25.78   6,930     6,850     6,850     20,630   24.74   42,124.50 50.52   6,750     6,750     6,500      20,000     23.99   62,125     74.51   6,500     6,500     8,255     21,255     25.49   83,380     100   

7 ค่าเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (รวม 3 เครือ่ง)   115,988   138,149.85   15,236   13,392    10,769 39,397.85 28.52      11,000    11,000    11,000 33,000   23.89   72,397.85 52.41      10,750    11,300   11,300 33,350     24.14   105,748   76.55      11,300    11,300      9,802 32,402     23.45   138,150   100   

8 ค่าเชา่เครือ่งเลเซอรป์ริ นเตอร ์(ส)ี         25,000   24,000.62 2,391.99  3,307.37  1,961.26   7,660.62   31.92   1,900     1,900     1,900     5,700     23.75   13,360.62 55.67   1,900     1,900     1,900      5,700      23.75   19,061     79.42   1,500     1,500     1,940     4,940      20.58   24,001     100   

9 ค่าปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (ขรก, พรก)   207,770   61,870.00       4,970       6,740        6,810 18,520.00 29.93        2,460      2,000      2,630 7,090     11.46   25,610.00 41.39        6,000      6,000       5,660 17,660     28.54   43,270     69.94        6,000      6,000      6,600 18,600     30.06   61,870     100   

10 ค่าปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (จ้างเหมา)         25,700   11,750.00 150        420        2,180       2,750.00   23.40   900        900        1,200     3,000     25.53   5,750.00  48.94   900        900        1,200      3,000      25.53   8,750       74.47   900       900       1,200     3,000      25.53   11,750     100   

หมายเหตุ

รวม : งบ Fixed cost

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวมไตรมาส 1-2
(สะสม)

ไตรมาส 3 รวมไตรมาส 1-3
(สะสม)

ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายขั นต่ า (Fixed Cost) ส านักงานเลขานุการกรม 9/02/2564 11:01 น.

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (แยกรายเดือน)  วงเงนิ  580,000.-  บาท

ล า
ดับ รายการ

ค าขอ (ขาขึ น) 
งปม. FC

ป ี64

FC 
ได้รบัสุทธิ

รวมไตรมาส 1-4
(สะสม)

แผ่นที่ 1

-๓
๘-



1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19

งบ ร้อยละ งบ ร้อยละ งบ ร้อยละ งบ ร้อยละ
122,661     11.28         771,979     71.02         89,060     8.19         103,300     9.50         

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

1,087,000     -         59,761     62,900     122,661      11.28      316,877   141,350   313,752   771,979      71.02       25,700    13,950    49,410    89,060        8.19        52,020    31,660     19,620    103,300      9.50        1,087,000       

1  โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 แก่บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 800,000           -            -            58,250        58,250        7.28           297,728      135,100      294,902      727,730      90.97          -           -           14,020      14,020        1.75           -           -            -           -            -            800,000          

   1.1 พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) มุ่งสู่ศตวรรษท่ี 21 

320,590           -            -            -            93,390        62,200        165,000      -           -           -           -           -            -           320,590           

 1) หลักสูตร “ทักษะการคิดพิชิตยุคดิจิทัล” จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 2 วัน จ านวน 65 คน
64,190        64,190            กท.

 2) หลักสูตร" การสร้างแนวคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน Design Thinking for Performance
working " จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 2 วัน รุ่นละ 65 คน 62,200        62,200            

กท.

 3) “สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) มุ่งสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ (3 หลักสูตร คลัง พัสดุ
และสารบรรณ) 165,000       165,000           

กท.

 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล  (Digital Disruption) จ านวน 1 รุ่น รุ่น
ละ 1 วัน รุ่นละ 40  คน  

29,200        29,200            

กท.

   1.2 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 264,860           -            -            56,250        90,484        -            104,106      -           -           14,020      -           -            -           264,860           

 1) หลักสูตร “อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปีงบประมาณ” พ.ศ.2564 
จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รุ่นละ 35 คน รวม 70 คน  

7,680          14,020       21,700            
กท.

 2) หหลักสูตร “งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
รุ่นละ 100 คน  

56,250        56,250            
บร.

 3) หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังการพัสดุภาครัฐ สร้างเครือข่ายด้านการ
คลังและด้านการพัสดุ” จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 2 วัน รุ่นละ 60 คน 

40,004        40,004            
กค./ กพ.

 4) หลักสูตร “กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานเลขานุการ ยุค 4.0 Executive Secretary” จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 
วัน รุ่นละ 20 คน  18,900        18,900            

กท.

 5) หลักสูตรการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน “ระบบการแจ้งเวียนหนังสือรายบุคคล ประจ าปี 2564”จ านวน 1 
รุ่น 1 วัน 50 คน 23,900        23,900            

บร.

 6) หลักสูตร “ บุคลิกภาพ สร้างความส าเร็จ SMART PERSONALITY ”  จ านวน 1 รุ่น
รุ่นละ 1 วัน จ านวน 50 คน 

104,106       104,106           
กท.

 1.3 จัดท าแผนรองรับฉาวะฉุกเฉิน (อุทกภัย,จลาจล,ไฟ้ฟ้าขัดข้อง,อัคคีภัย) 57,900            -            -            -            -            57,900        -            -           -           -           -           -            -           57,900            

 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ี
ปฎิบัติงานและการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 1 รุ่น 
รุ่นละ 2 วัน (อบรม 60 คน/ซ้อมอพยพ 200 คน)

57,900        57,900            

บร.

 1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสนับสนุนโครงการ 22,000            -            -            2,000         6,000         7,000         7,000         -           -           -           -           -            -           22,000            

       - กิจกรรมกลุ่มงานคลัง
2,000          3,000          3,000          8,000              กค.

       - กิจกรรมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 2,000           2,000           2,000           2,000           8,000              กท.
       - กิจกรรมกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 2,000           2,000           2,000           6,000              บร.
 1.5 วัสดุส ำนักำนสนับสนุนโครงกำร 134,650           107,854       8,000          18,796.14    134,650           กท./กค./กพ./บร.
 1.6 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรักและความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก (Engagement)

- - กท.

ไตรมาส 4 

รวม รวมร้อยละรวม ต.1 รวม ต.2 รวม ต.3ร้อยละ รวมร้อยละ

แผนงบประมาณ

รวม

รวมท้ังส้ิน จ านวน 2 โครงการ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน/โครงการของส านักงานเลขานุการกรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม
 งบท่ีได้รับ
จัดสรรสุทธิ ร้อยละรวม ต.4

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
ไตรมาส  1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

21-22

24

28 

27

25-26

18

17-18

4-5

18

20 

9

-๓
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19

งบ ร้อยละ งบ ร้อยละ งบ ร้อยละ งบ ร้อยละ
122,661     11.28         771,979     71.02         89,060     8.19         103,300     9.50         

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

1,087,000     -         59,761     62,900     122,661      11.28      316,877   141,350   313,752   771,979      71.02       25,700    13,950    49,410    89,060        8.19        52,020    31,660     19,620    103,300      9.50        1,087,000       

ไตรมาส 4 

รวม รวมร้อยละรวม ต.1 รวม ต.2 รวม ต.3ร้อยละ รวมร้อยละ

แผนงบประมาณ

รวม

รวมท้ังส้ิน จ านวน 2 โครงการ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน/โครงการของส านักงานเลขานุการกรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม
 งบท่ีได้รับ
จัดสรรสุทธิ ร้อยละรวม ต.4

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
ไตรมาส  1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

2  โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 287,000           -            59,761        4,650         64,411        22.44         19,149        6,250         18,850        44,249        15.42          25,700      13,950      35,390      75,040        26.15         52,020      31,660        19,620      103,300      35.99         287,000          

 2.1 ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 52,160            -            -            -            2,760         -            -            7,900        8,000        7,940        8,220        8,520         8,820        52,160            ชก.
 1) ค่าจัดประชุม  (22 คน * 155 บาท) (วันอังคารสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน)

2,760           6,000         6,000         6,000         6,520         6,820           6,820         40,920             

2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ชก. (ขรก./ พรก.) 1,900         2,000         1,940         1,700         1,700           2,000         11,240             
 3) ค่าวัสดุ - 
 2.2 ขับเคล่ือนและรณรงค์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 77,000            -            -            -            10,000        -            3,000         7,000        -           12,000      33,000      12,000        -           77,000            บร.
1) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 33,000       33,000             

 2) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก์ิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12,000         12,000             
 3) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 12,000       12,000             

4) ประกาศเกียรติคุณงามความดี และผู้มีผลงานดีเด่น 3,000           7,000         10,000             กท.

5) big cleaning day 10,000         
 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายใน 74,000            -            59,761        -            1,739         1,600         6,250         -           -           4,650        -           -            -           74,000            ชก.
 1) ประชุมเชิงปฎิบัติการ

56,991         56,991             
 2) ประชุมติดตาม 4,650           4,650         9,300               
 3) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชก. (ขรก./ พรก.)

2,770           1,500           1,600           1,600           7,470               

4) ค่าถ่ายเอกสาร 239             239 
 2.4 ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ   16 คร้ัง 83,840            -            -            4,650         4,650         4,650         9,600         10,800      5,950        10,800      10,800      11,140        10,800      83,840            กค.
 1)จัดประชุมติดตามงบประมาณ จ านวน 16 คร้ัง (30 คน * 155 บาท * 10 คร้ัง)

4,650           4,650           4,650           9,300           9,300         4,650         9,300         9,300         9,300           9,300         74,400             
 2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กค. (ขรก./ พรก.)

1,500         1,000         1,200         1,500         1,500           1,500         8,200               

3) ค่าถ่ายเอกสาร 300             300            300            340             1,240               

ผลเบิกสะสม % % ครม.

ต.1 122,661 11.28            36.00       ค่าวัสดุ คก./สนง. #REF! บาท
ต.2 894,640 82.30            57.00       ค่าถ่ายเอกสาร #REF! บาท
ต.3 983,700 90.50            80.00       เช่า ค.ปร้ินสี #REF! บาท
ต.4 1,087,000 100.00          100.00      ot ขรก. พรก. #REF! บาท

ot ลจ. (บร.) #REF! บาท

สรุปงบ on top อัพเดทข้อมูล วันที่ 10 ก.พ. 2564

16-17

3 12,18
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สรุปตัวชี้วัดส านักเลขานุการกรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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คุณสุกัญญา
คุณศิริวรรณ

คุณสุกัญญา
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คำรับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาสของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 8 

 

คำอธิบาย :  
 การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ 3 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของหน่วยงาน เทียบกับร้อยละงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานกำหนดไว้ตามแผนรายจ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสของหน่วยงานนั้นๆ 
 คิดจากการใช้งบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายจริง ไม่รวมงบผูกพัน เป็นรายไตรมาส 
 มติคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 1 : ร้อยละ 40, ไตรมาสที่ 2 : ร้อยละ 60, ไตรมาสที่ 3 : ร้อยละ 90, ไตรมาสที่ 4 : ร้อยละ 100 

 

สถานการณ์ :   
มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล  

การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ และการประชุมผู้บริหารกรมฯ  
 

สูตรคำนวณ :           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)       X 100 
                     จำนวนร้อยละตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการดำเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย 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 สำนักงาน
เลขานุการกรม  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม 
แผนรายจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3  
ของหน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
จากกลุ่มงานคลัง สำนักงาน
เลขานุการกรม  

 

แหล่งข้อมูล :  1. กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม  
 2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

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

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตร
มาสของหน่วยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางศิริวรรณ  อรุณวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์  2201 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
 2.  นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข หมายเลขโทรศัพท์  1314 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 3.  นางสาวสุชาวด ี เลาะเดรุส หมายเลขโทรศัพท์  1404 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง     หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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หมายเหตุ :  

• ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของหน่วยงาน  
(ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564) 

ลำดับ 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 ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)  

 

ลำดับ 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 สำนักงานบริหารกองทุนภูมปิัญญาการแพทยแ์ผนไทย 
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• ตัวอย่างการคำนวณคะแนน : 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ไตรมาส 

จำนวนร้อยละ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

จากกลุ่มงานคลัง 
(ร้อยละ) 

วิธีการคำนวณ
คะแนน 

ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

ผลคะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
(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 6 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 8 

 

คำอธิบาย :  
 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสื่อสารงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรม ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมลูได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 องค์ประกอบของเว็บไซต์ หมายถึง แถบเมนูบนเว็บไซต์ ที่ระบุไว้ในหนังสือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) Version 2.0 จัดทำโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
หน้าที่ 1 – 14 ที่มีการปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงาน มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ (ตามหมายเหตุ) 

 

สถานการณ์ : 
 เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่ทันสมัย และไม่เป็น
ปัจจุบัน ทำให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลของกรมไม่ครบถ้วน 

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 : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผิดชอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   1.  นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 2. นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5649 
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

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

• องค์ประกอบของเว็บไซต์ 8 องค์ประกอบ ของหน่วยงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

ลำดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์ 
1. ข้อมูลหน่วยงาน 

• วิสัยทัศน์ 
• พันธกิจ  
• ยุทธศาสตร์  
• แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ 
• คำรับรองหน่วยงาน 

2. โครงสร้างหน่วยงาน 
• ผู้บริหาร 
• อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
4. ที่อยู่หน่วยงาน 

• ที่อยู่ 
• หมายเลขโทรศัพท์ 
• หมายเลขโทรสาร 
• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) 

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
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ลำดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์ 

6. เอกสารเผยแพร่ 
• ข้อมูล/ผลงานสำคัญของหน่วยงาน/การประเมินความพึงพอใจ 
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
• วีดีทัศน์ 

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

8. จำนวนผู้เข้าชม 
 

• ตัวอย่างการคำนวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการดำเนินงาน คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนน 

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

วิธีการคำนวณคะแนน (75+50)÷2 62.5 (100+100)÷2 100 
คิดคะแนนถ่วงน้ำหนัก 

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

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-60- 



คำรับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ 8 

 

คำอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานกระทรวง ลูกจ้างเหมาบริการ  
ในหน่วยงานระดับ กอง/สำนัก/สถาบัน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง หมายถึง ข้อมูลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง  จำนวน 2 รอบ ภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบที่ 1/64) และวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบที่ 2/64) โดยหน่วยงาน 
เป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลเอง 
 ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 
ยกกำลังสอง และแสดงในหน่วย กก./  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 
 น้ำหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับ รอบท่ี 1/64 หมายถึง บุคลากรที่มดีัชนีมวลกาย (BMI) ในรอบที่ 2/64 
ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับรอบที่ 1/64 ตามตารางด้านล่างนี้ 

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

ดีขึ้น น้ำหนักเกิน  
อ้วนระดับ 1  
อ้วนระดับ 2 

เท่าเดิม/ลดลง 

 
 

สถานการณ์ :   
กรมฯ ได้มีการสำรวจดัชนีมวลกาย มีข้อมูล ดังนี้  

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 

 

 
ร้อยละบุคลากรจำแนกตามเกณฑ์การประเมิน 

BMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สูตรคำนวณ :  
1. ดัชนีมวลกาย (BMI)   =            น้ำหนัก (กิโลกรัม)      X 100 
                                    ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร) 
2. ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย   
    =      จำนวนบุคลากรผ่านเกณฑ์ BMI      X 100 
       จำนวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 
3. ร้อยละบุคลากรทีมี่น้ำหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับรอบที่ 1/64 
    =     จำนวนบุคลากรที่มดีีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 1/64   X 100 
                จำนวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การรายงานผล 2. ร้อยละบุคลากร 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดัชนีมวลกาย 

3. ร้อยละบุคลากร 
ที่มีน้ำหนักดีขึ้นเม่ือ

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 : * ข้อมูลปี 2563 บุคลากรกรมผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย คิดเป็น ร้อยละ 46.38  
 (ประมาณ 5 คน ใน 10 คน) 
 - ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย ต่ำกว่า ร้อยละ 30 คิดเป็น 25 คะแนน 
 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- หน่วยงานวัดน้ำหนัก/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) 

- หน่วยงานวัดน้ำหนัก/ส่วนสงูบุคลากร รอบที่ 2/64 
- หน่วยงานส่งผลค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) บุคลากรใน
หน่วยงาน (รอบที่ 2/64) มายัง กพร. ภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 
- ร้อยละบุคลากรมนี้ำหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 1/64 

- เอกสารรายงานผลค่าเฉลี่ย
มวลกาย (BMI) ของบุคลากร
ในหน่วยงานรอบที่ 2/64 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ดำเนินการเก็บ
ข้อมูลเอง 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :   

1. บุคลากรกรมมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Happy Body 
3. กรมฯ มีข้อมูลด้าน Happy body ของบุคลากร 
4. นำข้อมูลที่สำรวจ รวบรวม ไปขับเคลื่อนเพ่ือสร้างเสริม Happy body และจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรได้

เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

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

• ตัวอย่างการคำนวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการดำเนินงาน คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนน 

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

ร้อยละ 40 75 ร้อยละ 45 87.5 

3. ร้อยละบุคลากรที่มี
น้ำหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับ
รอบที่ 1/64 

ไม่ประเมินผล - ร้อยละ 60 60 

วิธีการคำนวณคะแนน (100+75)÷2 87.5 (75+87.5+60)÷3 74.17 
คิดคะแนนถ่วงน้ำหนัก 

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

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจ /ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ 

น้ำหนัก 
รอ้ยละ 6 

 

คำอธิบาย :  
 การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง เป็นการวิเคราะห์จากผลการตอบแบบสอบถาม หรือ
แบบสอบถามที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google form ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 ภารกิจหลักหน่วยงาน หมายถึง ตามคำสั่ งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ที่ 1280/2563 เรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรในกรม (สำหรับหน่วยงานสนับสนุน
ของกรม) หรือผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ 
ได้แก่ การอบรม การประชุมสัมมนา การทำงานวิจัย การให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู การข้ึนทะเบียนภูมิปัญญา ฯลฯ ที่จัดโดยหน่วยงานหลักของกรม 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ ทั้งทางตรง และทั้งทางอ้อม 
จากการดำเนินงานของผู้รับบริการของกรม เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ เป็นต้น 

 

สถานการณ์ :   
การเข้ารับบริการของภาครัฐพบว่า ผู้รับบริการย่อมมีทั้งความพอใจและไม่พอใจในการให้บริการ

เกิดขึ้น เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สถานที่ให้บริการ เป็นต้น ดังนั้น ส่วนราชการต้องปรับปรุง
คุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ต้องยึดถือเอาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวกำหนด และนำไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การส่งประเด็น/ 
สรุปผลการประเมิน 

ความพึงพอใจ 

2. การเผยแพร่ 
ลงเว็บไซต์ 

3. ร้อยละความพึงพอใจ/ 
ความไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการฯ 
ขั้นต้น 50 ไมท่ันเวลา 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) แหลง่ข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- หน่วยงานกำหนดภารกิจหลักที่จะใช้ในการ
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 และนำ
ข้อมูลลงระบบ Management Cockpit 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจฯ  
ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 
- ร้อยละความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อภารกิจเป็นไปตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

- เอกสารสรุปผลการประเมินฯ 
- หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล 

 

แหล่งข้อมูล : หน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : นำผลการประเมินไป พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้กำกับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางมนทิพา ทรงพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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หมายเหตุ :  

• ตัวอย่างการคำนวณคะแนน : 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการดำเนินงาน คะแนน ผลการดำเนินงาน 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 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คิดคะแนนเฉพาะ 
การส่งประเด็น 50 (100+50+75)÷3 75 

คิดคะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(ร้อยละ 6) (50×6)÷100 3 (75×6)÷100 4.5 
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ส านักงานเลขานุการกรม 
อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐




