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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดอืน 
(ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 5 เดือน หลักฐานประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธผิลการด าเนินงาน (60%) 
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯและหน่วยงาน 
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการด้าเนินงานตัวชี้วัดกรมฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  

(KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ/PA/นโยบายส้าคัญเร่งด่วน/งานตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) 
1.1.1 ร้ อ ย ล ะ ขอ ง ส ถ า น พ ย า บ า ล

กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
มาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

15 1. จัดท้าแผนการด้าเนินงาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมลูที่แสดงให้เห็นแผนการ
ด้าเนินงาน (2 คะแนน) 

ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนการด้าเนินงาน รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ  

2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด้าเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมลูที่แสดงให้เห็นว่าได้จัด
ประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการด้าเนินงานร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (2 คะแนน) 

ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะท้างาน
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันพุธที่  26 มกราคม 2565 เพื่อช้ีแจงแนว

ทางการด้าเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (หนังสือที่ สธ 
0706.02/112 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565)  

3. สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ร้อยละ 10 

รายงานผลการดา้เนนิงานตามตัวช้ีวดัร้อยละของ
สถานพยาบาลกลุ่มเปา้หมายได้รบัการตรวจ
มาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด (1 คะแนน) 

สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดแล้วทั้งสิ้น 159 จาก
ส ถ า น พ ย า บ า ล ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  6 4 6  แ ห่ ง  
คิดเป็นร้อยละ 24.61  

1.1.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
ส ถ า น พ ย า บ า ล ภ า ค รั ฐ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

15 1. จัดท้าแนวทาง วิธีการพัฒนา
สถานพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารแนวทาง วิธีการพัฒนาสถานพยาบาล
ภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
(1.5 คะแนน) 

1.1 ประชุมแนวทางการด้าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริ การสุ ขภาพ ปี งบประมาณ 2565 เมื่ อวั นที่  
2 พฤศจิกายน 2564 (หนังสือท่ี สธ 0704.3/1877 
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564) 

1.2 ประชุมพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานระบบริ
การสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 (หนังสือที่  สธ 0701.4/2113 ลงวันที่  9 
พฤศจิกายน 2564) 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดอืน 
(ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 5 เดือน หลักฐานประกอบ 

1.3 ประชุมเพื่อหารือเรื่องเกณฑ์ในการพัฒนา
คัดเลือกโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อวันที่  17 มกราคม 
2565 (หนังสือที่ สธ 0706.07/ 115 ลงวันที่ 13 
มกราคม 2565)  

1.4 จัดท้าแผนการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบ
บริ การสุ ขภาพโรงพยาบาลภาครั ฐ การคั ดเลื อก
โรงพยาบาลต้นแบบด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
และโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 
2565 

 
2 . สื่ อส าร ช้ีแจงแนวทาง การ
ด้ า เ นิ น ง าน ให้ กั บหน่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการชี้แจง เช่น ภาพถ่าย 
แผนการดา้เนินงาน หรือตารางก้าหนดวันเวลา
ด้าเนินการ หนังสือเชิญ สรุปผลการประชุม 
(1.5 คะแนน) 

2.1 ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริม
มาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

2.2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานภายใต้ตัวช้ีวัดร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 
(หนังสือที่ สธ 0704.1/113 ลงวันที่ 19 มกราคม 
2565) 

 
3. นิเทศ ก้ากับติดตามการพัฒนา
สถานพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ออนไลน์กับศบส. 

เอกสารประกอบการนเิทศ ก้ากับติดตาม เช่น 
หนังสือเชิญ ภาพถ่าย ผลการประเมินตนเองของ
สถานบริการสุขภาพภาครัฐตามระบบ HS4 
สรุปผลการประชุม (2 คะแนน) 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามโปรแกรม HS4 ณ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เอกสารหมายเลข 4 

3.2 ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนา
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 
(หนังสือที่ สธ 0704.3/2144 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564) 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดอืน 
(ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 5 เดือน หลักฐานประกอบ 

1.1.3 จ้านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวัง
สถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ 

15 1. ส้ารวจเครือข่ายในพื้นที่ท่ีมีการ
ด้าเนินงานขับเคลื่อนการดา้เนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ 

เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมลูที่แสดงให้เห็นการ
ส้ารวจเครือข่ายฯ (1 คะแนน) 

ได้มีการส้ารวจเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ส่วนภูมภิาค มจี านวนทั้งสิ้น 215 เครือข่าย 

 

2. จัดท้าแผนการด้าเนินงาน
ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาเครือข่าย
ระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศลิปะ 

เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมลูที่แสดงให้เห็นแผนการ
ด้าเนินงานส่งเสรมิ/สนับสนุน/พัฒนาเครือข่าย
ระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศลิปะ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้บริหาร
หน่วยงาน (2 คะแนน) 

ได้ด้าเนินการจดัท้าแผนการด้าเนนิงานส่งเสรมิ/
สนับสนุน/พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศลิปะ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

3. จัดประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมลูที่แสดงให้เห็นว่า ได้
ด้าเนินการจัดประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
(2 คะแนน) 

ได้ด้าเนินการจดัประชุมภาคเีครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวาง
แผนการดา้เนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวัง
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบ  

1.1.4 ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุง
กฎหมายควบคุมราคาค่าบริการ
ของสถานพยาบาลภาคเอกชน 

15 1. จัดท้าค้าสั่งกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ส้าหรับผู้รับผิดชอบ
ด้าเนินการ 

ส้าเนาค้าสั่งกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ  
(2 คะแนน) 

จัดท้าค้าสั่งกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ ที่
2692/2564 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 

2. จัดประชุมคณะท้างานพัฒนา
และควบคมุอัตราคา่บริการทาง
การแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพ 
กองกฎหมาย และผู้เกีย่วข้อง 

เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมลูที่แสดงให้เห็นว่าได้จัด
ประชุมคณะท้างานพัฒนาและควบคุมอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์ (3 คะแนน) 

- ได้ด้าเนินการจัดประชุมคณะท้างานพัฒนาและควบคุม
อัตราค่าบริการทางการแพทย์ ครัง้ที่ 1/2564 วันท่ี 1 
ธันวาคม 2564 
- ได้ด้าเนินการจัดประชุมคณะท้างานพัฒนาและควบคุม
อัตราค่าบริการทางการแพทย์ ครัง้ที่ 1/2565 วันท่ี 5 
มกราคม 2565 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (40%) 
2. ร้อยละความพึงพอใจและความเช่ือมั่น
ของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน 

15 1. วิ เคราะห์กระบวนงานหลัก 
ผู้รับบริการในกระบวนการนั้น ๆ ให้
ครบตามภารกิจหลัก (1 คะแนน) 

1. ข้อมูลการจ้าแนกกลุ่มผู้ รับบริการตาม
กระบวนงานหลักของหน่วยงาน  

 - ได้ด้าเนินการจัดประชุมทบทวนบทบาท ภารกิจ 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2565 โดยมีการน้าเรื่องตัวช้ีวัดร้อยละ
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดอืน 
(ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 5 เดือน หลักฐานประกอบ 

ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของผู้รับบริการต่องาน
บริการของหน่วยงานเข้าที่ประชุมในวาระอื่นๆ และได้
ร่วมกันพิจารณาปรับแก้ ไขข้อมูลการจ้าแนกกลุ่ม
ผู้ รับบริการตามกระบวนงานหลักของหน่วยงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

2. ทบทวนแบบส้ารวจความพึงพอใจ
และความเช่ือมั่น (แบบฟอร์มที่ 1) 
เฉพาะในตอนที่ 1 ของแบบฟอร์ม 
(1 คะแนน) แบบฟอร์มที่ก้าหนด 
ตาม QR Code ด้านล่าง 
 
 
 
 
 

2. แบบส้ารวจความพึงพอใจและความเช่ือมั่น
ของผู้ รับบริการ  ตามภารกิจหลักครบทุก
กระบวนงานของหน่วยงาน 

- ไ ด้ น้ า ข้ อมู ลการจ้ าแนกกลุ่ ม ผู้ รั บบริ ก า รตาม
กระบวนงานหลักของหน่วยงานที่ปรับปรุงแล้ว มา
ปรับแก้ไขแบบสอบถามในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้รับบริการ และกระบวนงานให้บริการของหน่วยงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

- ได้น้าแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขแล้วมาจัดท้าเป็น
แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ สร้าง QR Code และ
จัดท้าเป็นภาพประชาสัมพันธ์ QR code แบบสอบถามฯ 

3. ด้าเนินการส้ารวจแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ สรุปผลการส้ารวจ
ความพึงพอใจ และแนวทางการ
พัฒนาต่อไป (1 คะแนน)   

3.1 หลักฐานการส้ารวจความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นฯ ผ่านระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ 

3.2 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ของแบบส้ารวจ รอบ 5 เดือน 

- มีการจัดท้าหนังสือกองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ ที่ สธ 0706.02/553 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขอให้ทุกกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริการตอบแบบสอบถามฯ 
- ได้น้าภาพประชาสัมพันธ์ QR code แบบสอบถามฯ 
ติดตามจุดต่างๆ บริเวณกองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ ช้ัน 5 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้ รั บบ ริ ก า รที่ ม า ใ ช้บริ ก า ร  ณ  หน่ วย งาน  ตอบ
แบบสอบถามฯ 
- จัดท้า QR code แบบสอบถามฯ รูปแบบใบปลิว
เพื่อให้กลุ่มงานน้าไปแจกให้ผู้ รับบริการเมื่ อออก
ให้บริการนอกสถานท่ี 

- ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจและความเช่ือมั่นฯ 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดอืน 
(ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 5 เดือน หลักฐานประกอบ 

ผ่ า น ร ะบบออน ไลน์  โ ด ยมี ก า รประชาสั มพั น ธ์
แบบสอบถามในช่องทางออนไลน์  เ ช่น เว็บไซต์
หน่วยงาน เพจเฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ เป็นต้น 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
และความเช่ือมั่นของผู้รับบริการ
ของหน่วยงาน  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.01 – 
82.00 (1 คะแนน) 

4.ร้อยละความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของ
ผู้รับบริการของหน่วยงาน 

    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.01 – 82.00  
(1 คะแนน) 

คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1 

ร้อยละ 70.01 72.01 74.01 76.01 78.01 

 

จากการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยรวมทุกองค์ประกอบ พบว่า ร้อยละความพึงพอใจ
และความเช่ือมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่ อก า ร ให้ บ ริ ก า ร ขอ งกอ งส ถา นพย าบ าล แล ะ 
การประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 5 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 91.64 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

5. วิเคราะห์หาสาเหตุและจัดท้า
แนวทางการพัฒนา ตามแบบฟอรม์
สรุปผลความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการ (แบบฟอรม์
ที่ 2) พร้อมทั้งแนบหลักฐานใน
ระบบ SMART 65 (1 คะแนน) 
    แบบฟอร์มที่ก้าหนด ตาม QR 

Code ด้านล่าง 

     

5.ข้อมูลการวิ เคราะห์ตามแบบฟอร์ม
สรุปผลความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของ
ผู้รับบริการ (แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมทั้งแนบ
หลักฐานในระบบSMART 65  

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ได้จัดท้าข้อมูลการวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มสรุปผล
ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของผู้รับบริการ (รอบ 5 
เดือน) ตามแบบฟอร์มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ  

3. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนนิงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

15 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-saraban) ของหน่วยงาน  
(1 คะแนน) 

แสดงหลักฐานค้าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ของหน่วยงาน 

ได้ด้ า เนินการจัดท้าค้ าสั่ ง เพื่ อมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) 
ของหน่วยงาน (ค้าสั่งกองฯ ที่ 43/2564  ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564) 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดอืน 
(ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 5 เดือน หลักฐานประกอบ 

2. ผู้รบัผิดชอบงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานช้ีแจง
การด้าเนินงานรับ – ส่งหนังสือผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตอ่
บุคลากรในหน่วยงาน และแจ้ง
ผู้รับบริการ (2 คะแนน) 

1. แสดงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการช้ีแจงต่อ
บุคลากรในหน่วยงาน เช่น รายงานการประชุม 
หนังสือช้ีแจง  
2. เอกสารหลักฐานการแจ้งผู้รับบริการของหน่วยงาน 
เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ e-saraban 

ได้ด้าเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานภายในกองสถานพยาบาและการประกอบ 
โรคศิลปะ หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และหน่วยงานภายนอก เช่น ภาครัฐและภาคเอกชน 
(บันทึกข้อความที่  สธ.0706.01/346 ลงวันที่  
8  ธั น ว า ค ม  2 5 6 4  ,  บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ที่  ส ธ .
0706.01/4977  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และ
หนังสือที่ สธ.0706.01/5479 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
2564 

3. มีการด้าเนินการรับ-ส่งหนังสือ
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-saraban) อย่างน้อยร้อยละ 80  
(2 คะแนน) แบบฟอร์มที่ก้าหนด 
ตาม QR Code ด้านล่าง 

 

รายงานสรุปผลสถิติการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ที่แสดงถึงจ้านวน
การรับ-ส่งเอกสารหรือหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และหนังสือรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามแบบฟอร์มที่
ก้าหนด ส่งให้กับส้านักงานเลขานุการกรม ภายใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

ร้อยละ 
60 - 

64.99 
65 -

69.99 
70 - 

74.99 
75 – 

79.99 

80 
ขึ้น
ไป 

*หากส่งล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด จะปรับ
ลดคะแนนลงวันละ 0.02 คะแนน 

ได้ด้าเนินสรุปผลสถิติการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ตามรูปแบบที่
ทางส้านักงานเลขานุการกรมก้าหนดให้เรียบร้อยแล้ว 

4.ร้อยละความส้าเร็จของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

10 1. หน่วยงานจัดท้าแผนพัฒนา
ก้าลังคน (แผนพัฒนาบุคลากร) ของ
หน่วยงาน เสนอผู้บริหารกรมที่
ก้ากับดูแลหน่วยงาน ให้ความ
เห็นชอบ และส้าเนาให้กลุม่บริหาร

1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
รายบุคคล (ตามแบบฟอรม์ที่ก้าหนด)  
(1 คะแนน) 

2. แผนพัฒนาก้าลังคน (แผนพัฒนาบุคลากร) 
ของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด)   

1. ได้ด้าเนินการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
รายบุคคล ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด เรียบร้อยแล้ว  
2. ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนดเรียบร้อยแล้ว และเสนอ
ผู้บริหารลงนามเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดอืน 
(ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 5 เดือน หลักฐานประกอบ 

ทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน) 
แบบฟอร์มที่ก้าหนด ตาม QR 
Code ด้านล่าง 

 

(1 คะแนน) 
3. ส้าเนาแผนพัฒนาก้าลังคน (แผนพัฒนา

บุคลากร) ของหน่วยงาน ส่งให้กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  (1 คะแนน) 

กุมภาพันธ์ 2565 (ตามหนังสือที่ สธ 0706.01/688 
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565) 
3. เสนอหนังสือขอส่งส้าเนาแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยไปยั งกลุ่ มบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่ อ ให้
ผู้อ้านวยการกอง ลงนาม 
 

2. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผน รอบ 5 เดือน  
(2 คะแนน) 

ผลการประเมินบุคลากรในหน่วยงานได้รบัการ
พัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น  
(ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด) 
และแนบเอกสารผ่านระบบตรวจประเมินผลฯ 

ระดับ
คะแนน 

0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 

10 20 30 40 50 

 

ได้สรุปผลการประเมินบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนฯ ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด มีบุคลากรที่
พัฒนาครบทั้ง 2 หลักสูตร มีจ้านวน 32 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 57.14  

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 


