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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน 
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญาและ
ค าสั่ง 

30 ตรวจสอบเสร็จใน 7 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้ง
สุดท้าย 

2. ร้อยละกฎหมายล าดับรอง ในปีที่ผ่านมามี
ผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ 

20 ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้
บังคับ/ประกาศใช้ ร้อยละ 
60 

3. ร้อยละคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

20 มีผลคะแนนร้อยละ 88 

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 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญาและค าสั่ง 
หน่วยวัด : จ านวน (วัน) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 30 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : 
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

ค าอธิบาย : 
1. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญาตามรูปแบบของทางราชการ ถูกต้องตามรูปแบบสัญญา

มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเกิดความคุ้มค่า  
ในเชิงภารกิจของรัฐ เนื่องจากรูปแบบสัญญาจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบค าสั่ง
2.1 หากเป็นค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะท าให้ค าสั่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบถูกต้องตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของเนื้อหาบทอาศัย
อ านาจและหลักกฎหมายถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    2.2 หากเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ฯลฯ จะท าให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

สถานการณ์ :  
1. จ านวนการตรวจสญัญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 87 เรื่อง
2. จ านวนการตรวจสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ 90 เรื่อง
3. จ านวนการตรวจสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 154 เรื่อง
4. จ านวนการตรวจสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 206 เรื่อง
5. จ านวนการตรวจค าสั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 181 เรื่อง
6. จ านวนการตรวจค าสั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ 290 เรื่อง
7. จ านวนการตรวจค าสั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 379 เรื่อง
8. จ านวนการตรวจค าสั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 432 เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 12 วันท าการ 11 วันท าการ 10 วันท าการ 9 วันท าการ 8 วันท าการ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 7 วันท าการ 6 วันท าการ 5 วันท าการ 4 วันท าการ 3 วันท าการ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ตรวจสอบเสร็จใน 8 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

ขั้นมาตรฐาน 75 ตรวจสอบเสร็จใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 
ขั้นสูง 100 ตรวจสอบเสร็จใน 6 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63)

ตรวจสอบสัญญา/ค าสั่ง แล้วเสร็จใน 7 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

รายละเอียดจ านวนข้อมูลการ
ตรวจสอบสัญญาและค าสั่ง 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64)

ตรวจสอบสัญญา/ค าสั่ง แล้วเสร็จใน 7 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

รายละเอียดจ านวนข้อมูลการ
ตรวจสอบสัญญาและค าสั่ง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64)

ตรวจสอบสัญญา/ค าสั่ง แล้วเสร็จใน 7 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

รายละเอียดจ านวนข้อมูลการ
ตรวจสอบสัญญาและค าสั่ง 

แหล่งข้อมูล :  สัญญาทุกประเภท ที่หน่วยงานภายในกรมจัดซื้อจัดจ้าง และค าสั่งทุกประเภทที่หน่วยงานภายใน
กรมจัดท า ยกเว้นค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสัญญาและค าสั่งเป็นรายเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ทุกไตรมาส 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 
1. สัญญาที่ผ่านการตรวจของกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม จะช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามรูปแบบสัญญามาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เนื่องจากรูปแบบสัญญาจะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ค าสั่งที่หน่วยงานภายในกรมส่งให้กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมตรวจสอบ
2.1 หากเป็นค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะท าให้ค าสั่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบถูกต้องตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของเนื้อหา บทอาศัยอ านาจ
และหลักกฎหมายถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2.2 หากเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ฯลฯ จะท าให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภายในกรมสามารถด าเนินการและบริหารสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายวรพจน์ ภู่จินดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
นิติกรปฏิบัติการ 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ห น้ า  |   207 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละกฎหมายล าดับรอง ในปีที่ผ่านมามีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : 
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตรบ์ริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

ค าอธิบาย : 
กฎหมายล าดับรองมีสถานะเป็นกฎหมายและมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปเช่นเดียวกับกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติ แต่มีสถานะต่ ากว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยการออกกฎหมายล าดับรองต้องอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น และบทบัญญัติของกฎหมายล าดับรองจะขัด  
หรือแย้งต่อกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมิได้ หากเรื่องใดกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมิได้บัญญัติไว้แจ้งชัด 
ให้ออกกฎหมายล าดับรองก าหนดรายละเอียดในเรื่องใด ฝุายบริหารจะออกกฎหมายล าดับรองก าหนด
รายละเอียดในเรื่องนั้นมิได้ 

ส าหรับประเภทของกฎหมายล าดับรองนั้นอาจแยกออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
1. กฎหมายล าดับรองที่หน่วยงานของรัฐออกมาเพ่ือให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น 
2. กฎหมายล าดับรองที่หน่วยงานของรัฐออกเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นเอง เช่น

ระเบียบของหน่วยงานของรัฐว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตต่างๆ เป็นต้น 
3. กฎหมายล าดับรองท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งออกมาเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนถือปฏิบัติเพ่ือให้

การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

สูตรค านวณ :    จ านวนร่างกฎหมายล าดับรองในปี 2564 ที่มีผลใช้บังคบั/ประกาศใช้      X 100 
 จ านวนร่างกฎหมายล าดับรองในปี 2563 

สถานการณ์ :  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมมีการตั้งเปูาหมายในการร่างกฎหมายล าดับรอง 

ที่ร่างในปีที่ผ่านมามีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ เช่น กฎหมาย ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มากกว่าร้อยละ 60 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 
(ได้ร่างกฎหมายล าดับรอง)

4 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 18 ฉบับ 6 ฉบับ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ ร้อยละ 55 

ขั้นมาตรฐาน 75 ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ ร้อยละ 60 
ขั้นสูง 100 ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ ร้อยละ 65 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63)

- - 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64)

- - 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64)

ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้บังคับ/
ประกาศใช้ มากกว่าร้อยละ 60 

เอกสารการลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

แหล่งข้อมูล : เอกสารการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมรวบรวมร่างกฎหมายหมายล าดับรองที่ร่างในปีที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร มากกว่าร้อยละ 60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 
1. การมีกฎหมายล าดับรองมีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติคือ ประชาชนได้ทราบและปฏิบัติตาม

ได้อย่างถูกต้อง เช่น กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามหากประสงค์ 
จะขอให้หน่วยงานของรัฐอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
หลายฉบับให้อ านาจแก่ฝุายบริหารในการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน เทคนิคต่างๆ ของวัตถุแห่งกฎหมายนั้น ซึ่งไม่สามารถก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติได้ หากกฎหมายล าดับ
รองเหล่านี้มีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสม 

2. ลดภาระต่าง ๆ แก่ประชาชน ที่ท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
แม้จะทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นความผิดและมีโทษ รวมทั้งหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
อันท าให้การบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 

3. กฎหมายล าดับรองเป็นการปฏิบัติราชการทางปกครอง (administrative actions) มีผลกระทบต่อคน
จ านวนมาก การที่ออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือแก้ไขและทบทวนการออกกฎไม่ให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนแก่
ประชาชน และทันสมัยอยู่เสมอ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายวรพจน์ ภู่จินดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายอิสรพงศ์ นุ่นยัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
นิติกร 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : 
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

ค าอธิบาย : 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ได้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินและพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีกา รรับรู้ การทุจริต  (Corruption Perceptions Index:  CPI) 
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อ านาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการด าเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การ
ปรับปรุงระบบการท างาน 9. การเปิดเผยข้อมูล 10. การปูองกันการทุจริต และมีเครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 1 - ตัวชี้วัดที่ 5 ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน 
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ได้แก่ คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และการปรับปรุงระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการ เปิ ด เ ผยข้ อมู ล ส าธ า รณะ  ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 9 - ตัวชี้วัดที่ 10 ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการปูองกัน
การทุจริต 
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สถานการณ์ :  
เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน : 
ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 77.46 84.84 88.52 89.22 87.77 

แผนระยะยาว / Road Map : 
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 88 88.5 89 89.5 90 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีผลคะแนนร้อยละ 87.5 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีผลคะแนนร้อยละ 88 
ขั้นสูง 100 มีผลคะแนนร้อยละ 88.5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) 
แหล่งข้อมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63)
- - 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64)

- - 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64)

ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) 

จ านวนผู้เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ครบตาม
จ านวนที่ส านักงาน ป.ป.ช ก าหนด 
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แหล่งข้อมูล : 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
เ ก็ บข้ อมู ล โดยระบบสารสน เทศ ITAS ( Integrity and Transparency Assessment System)   

ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการ

เผยแพร่การด าเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ดังนั้น ประชาชนจะมีโอกาสได้รับรู้ผลการด าเนินงานของกรมฯ เพ่ิมมากขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
และจะได้ทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนระบบสารสนเทศโดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง 
ท าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายวรพจน์ ภู่จินดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวพัตรพิมล ภิรมย์รักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
นิติกร 
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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




