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ค าน า 
 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีมาต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
เจตนารมณ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2546 
และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ                     

คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ2 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน า
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทุกท่าน  

 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
                 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปปฏบิตั ิ
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขต 
คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 2 ฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับค าจ ากัดความ หน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน             
และแบบฟอร์มท่ีใช้ 

 

3. ค าจ ากัดความ 
1. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ ดี (Organizational Governance : OG) ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะ
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน           
โดยผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขจะวางนโยบายครอบคลุมท้ัง 4 ด้านส าคัญ ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนด
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสามารถด าเนินงานได้บรรลุผลตามนโยบายท่ีก าหนด  

2. นวัตกรรม หมายถึง ความคิด นโยบาย วิธีการปฏิบัติ องค์ความรู้ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีน ามาใช้
หรือประยุกต์ใช้ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  ลดต้นทุน เกิดประโยชน์ และส่งมอบคุณค่าให้กับ
ผู้รับบริการหรือประชาชน 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที  (information technology : IT) หมายถึง การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดการข้อมูล  
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ ฉบับนี้ ได้แบ่งผู้รับผิดชอบออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1. ส านักงานเขตสุขภาพ มีหน้าท่ี 
1) ส่ือสารนโยบายฯ และแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อ 

จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายในด้านต่างๆ  
3) ติดตามโครงการ/แผนปฏิบัติการและผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการของ 

หน่วยงานในสังกัด รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ให้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
4) ตรวจรับรองผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ก่อนได้รับเกียรติบัตรประเภทต่างๆ  

 
 
 

1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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     2. หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าท่ี 
   1) ศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบัติของนโยบายในแต่ละด้าน  

2) จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย ดังนี้ 
                        - หน่วยงานส่วนกลางและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด* จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ
รองรับนโยบายด้านองค์การ 1 โครงการ/แผนปฏิบัติการ และส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2562 
               - โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป* จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางปฏิบัติ ข้อ 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 1 โครงการ/แผนปฏิบัติการ และ ส่งโครงการ/
แผนปฏิบัติการให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2562 
                        หากหน่วยงาน* ท าโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก         
1 โครงการ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณามอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานท่ี
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การมอบเกียรติบัตร ดังมีรายละเอียดตามตารางในภาคผนวกที่ 4 
   3) ด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการท่ีก าหนด   
   4) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน            
ให้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด (รอบ 6 เดือนแรก ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และ 6 เดือนหลัง ภายใน
วันที่ 26 สิงหาคม 2562) 
 
 
 

หมายเหตุ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ให้ท าโครงการ/แผนปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง ไม่รวม
โครงการ/แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด 
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow และรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

1. 
 
 
 

 

 ห น่วยงาน ต่ างๆ  ในสั งกั ด ส า นั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( สป.)  
-ศึ ก ษ า น โย บ าย  จั ด ท า โค ร ง ก าร /
แผนปฏิบั ติการรองรับนโยบาย  และ
ด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการที่
ก าหนด   

ห น่ ว ย ง า น
ต่ า ง ๆ  ใ น
สังกัดสป. 

พ.ย.-ม.ค.62 
 

2. 
 
 

 

 ส านักงานเขตสุขภาพติดตามการรายงาน
ผ ล ก า รด า เนิ น ง าน ต า ม โค ร งก าร /
แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายฯ  
-รอบ 6 เดือนแรก   
-รอบ 6 เดือนหลัง   

ส า นั ก ง า น
เขตสุขภาพ 

 
 
 
มี.ค.62 
ส.ค. 62 

3. 
 
 

 หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายฯ  
-รอบ 6 เดือนแรก   
-รอบ 6 เดือนหลัง   

ห น่ ว ย ง า น
ต่ า ง ๆ  ใ น
สังกัดสป. 
 

 
 
15 มี.ค.62 
26 ส.ค.62 

4. 
 
 
 
 
 

 -กพร. รวบรวม วิเคราะห์  และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/
แผนปฏิบั ติการรองรับนโยบายฯ รอบ      
6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง น าเสนอ
ผู้บริหารและประเมินผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรายหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

กพร. ก.ย.62 – 
ต.ค.62 

5. 
 
 
 
 

 -ส านักงานเขตสุขภาพตรวจและรับรอง 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ก่อนรับเกียรติบัตร 
-หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานประสบ
ความส า เร็ จตาม เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดรับ   
เกียรติบัตร 

กพร. ต.ค.62 
 
 
ต.ค.-ธ.ค.62 

 

6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
1) แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ 

รองรับนโยบาย รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง รายละเอียดดังภาคผนวกท่ี 2 

7. ภาคผนวก 
1) นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง 
3) ปฏิทินการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4) เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานท่ีมีการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน 

หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานฯ 
 รอบ 6 เดือนแรก  และ 6 เดือนหลัง 
เดือน   

จัดท ารายงานและประเมินผล
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงานจัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ
รองรับนโยบายและด าเนินการตาม
โครงการ/แผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 

หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
ประสบความส าเรจ็ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดรับเกียรติบัตร 

2 

3 



คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 

 

 
 

ภาคผนวกที่ 1 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
               ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 
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คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 

 

 
 

ภาคผนวกที่ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย รอบ 6 เดือนแรก         
                  และรอบ 6 เดือนหลัง 
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คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 

 

 
 

ภาคผนวกที่ 3  ปฏิทินการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.62 

1. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายในปีงบประมาณ 2561 

     และจัดท าร่างนโยบาย (เบื้องต้น) 
 

           

 

2. จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือจัดท า 
    ร่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

 
           

 

3. ปลัดกระทรวงพิจารณา และ 
     ลงนามประกาศเป็นนโยบาย 

 
           

 

4. จัดท าคู่มือและสื่อสารนโยบายฯ  
และแนวทางการด าเนินงาน 

 
           

 

5. หน่วยงานจัดท าโครงการ/ 
    แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย  

  
         

 

6. หน่วยงานด าเนินการตามโครงการ/ 
    แผนปฏิบัติการที่ก าหนด    

         
 

7. กพร.และส านักงานเขตสุขภาพ  
    ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน  
    รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน   

    
 

     
 

 

 

8. หน่วยงานรายงานผลการ 
    ด าเนินงานฯ รอบ 6 เดือน  
    และ 12 เดือน   

  

 
  

15 
มี.ค.
62 

 
   26  

ส.ค. 
62 

  

9. กพร.จัดท ารายงานผลการ 
    ด าเนินงานของหน่วยงาน  
    รอบ 6 เดือน  
    รอบ 12 เดือน  
    และประเมินผลส าเร็จในการ 
    ด าเนินงานของหน่วยงานราย 
    หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    เสนอผู้บริหาร 

      
 
มี.ค.
62 

     
 
ส.ค. 
62 

 
 
 
 
 
ก.ย.
62 
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คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 

 

 
 

ภาคผนวกที่ 4   เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานท่ีมีการก ากับดูแลองค์การท่ีดี  
                    ของส านักงานปลัดกระทรวงสารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีการก ากับดูแลองค์การที่ดี                             

ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

เกียรติบัตรหน่วยงานท่ีมีการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสารณสุข เป็น      
เกียรติบัตรท่ีมอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีจนประสบความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 
ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการ และการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
ทันเวลาที่ก าหนด ( คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
 

1.1  การส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการ (0.25 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
-0.25 คะแนน +0.25 คะแนน 

ส่งหลังวันท่ี 15 ม.ค. 62 ส่งภายในวันท่ี 15 ม.ค. 62 
 

1.2  การรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (0.25 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
-0.25 คะแนน +0.25 คะแนน 

ส่งหลังวันท่ี 15 มี.ค. 62 ส่งภายในวันท่ี 15 มี.ค. 62 
 

1.3 การรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (0.5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่ผ่าน  (-0.5 คะแนน) ผ่าน  (+0.5 คะแนน) 

ส่งหลังวันท่ี 26 ส.ค. 62 ไม่น ามา
พิจารณาคะแนนใน ข้อ 2 

ส่งภายในวันท่ี 26 ส.ค. 62 
น ามาพิจารณาคะแนนใน       

ข้อ 2 ต่อไป 
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คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 

 

 
 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ความส าเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  
  

         3.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (0.5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.1 คะแนน 0.5 คะแนน 

ไม่ผ่านตัวชี้วัดท่ีก าหนด ผ่านตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 

  
  

         3.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 คะแนน) 
               ก. ส าหรับโรงพยาบาล 
                   1) ระยะเวลารอคอยเฉล่ียในการรับบริการของผู้ป่วยต้ังแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา (2 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 
ระยะเวลารอคอย
เฉล่ียในการรับ
บริการของ
ผู้ป่วย*  ต้ังแต่ยื่น
บัตรจนถึงรอรับ
ยาลดลง  
1-15 นาท ี
 

ระยะเวลารอคอย
เฉล่ียในการรับ
บริการของผู้ป่วย*
ต้ังแต่ยื่นบัตร
จนถึงรอรับยา
ลดลง 
16-20 นาที 

ระยะเวลารอคอย
เฉล่ียในการรับ
บริการของผู้ป่วย
ต้ังแต่ยื่นบัตร
จนถึงรอรับยา
ลดลง  
21-25 นาที 

ระยะเวลารอคอย
เฉล่ียในการรับ
บริการของผู้ป่วย* 
ต้ังแต่ยื่นบัตร
จนถึงรอรับยา
ลดลง  
26-30 นาที 

ระยะเวลารอคอย
เฉล่ียในการรับ
บริการของผู้ป่วย* 
ต้ังแต่ยื่นบัตรจนถึง
รอรับยาลดลง 
มากกว่า 30 นาที 

 

                                * ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก 
 

 2) จ านวนกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (0. 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.1 คะแนน 0.5 คะแนน 

ไม่ผ่านตัวชี้วัดท่ีก าหนด ผ่านตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
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คู่มือการน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
              ข. ส าหรับหน่วยงานส่วนกลางและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม (2 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 
ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน 
ภาพรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.0–2.0   

ร้อยละความ      
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.1–3.0 

ร้อยละความ      
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.1-4.0 

ร้อยละความ      
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.1-5.0 

ร้อยละความ    
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 
5.0 

 3.3 ด้านองค์การ (2 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 
มีนวัตกรรม/
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้น       
1 เรื่อง แต่ยังไม่
มีการน ามาใช้  

มีนวัตกรรม/
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นและมี
การน ามาใช้      
1 เรื่อง 

มีการ
ประเมินผลการ
ใช้นวัตกรรม/
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้น      

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 

0.2 0.3 0.4 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก 

มีการน าผลการ
ประเมินมา
พัฒนา
นวัตกรรม/
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
  

         3.4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ( 1 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 
หน่วยงานมี
กิจกรรม
ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีมีการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเอง  
1 กิจกรรม 

หน่วยงานมี
กิจกรรมส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าท่ีมี
การดูแลสุขภาพ
ตนเองมากกว่า  
1 กิจกรรม 

ร้อยละ 55 ของ
เจ้าหน้าท่ีมี     
ค่า BMI ปกติ 

ร้อยละ 60 ของ
เจ้าหน้าท่ีมีค่า 
BMI ปกติ 

ร้อยละ 65 ของ
เจ้าหน้าท่ีมีค่า BMI 
ปกติ 

 
  

 
 

ประเภทเกียรติบัตร 
 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเด่น ระดับดีเยี่ยม 
2.20 - 2.90 2.91 - 3.61 3.62 - 4.32 4.33 - 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
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ติดต่อประสานงาน  
 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ช้ัน 8 
โทรศพัท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๘  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑406 

 

คุณจตุพร เดชกล้า            มือถือ 0๖ 1๗๒๒ ๘๕๙๐ อีเมล : jatuporn.yok@gmail.com 

คุณเกศกนก มงคลพันธ์       มือถือ 08 6382 5933 อีเมล : Kedkie_blue@hotmail.com 

คุณจิตตินันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม มือถือ 08 0055 6230 อีเมล : job.janejittinan@gmail.com 
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