
แนวทางการด าเนินงาน 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 มาจากเจตนารมณ์ของแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ผู้บริหารใช้ในการก ากับดูแลองค์กร เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นการท าให้องค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
และประสบความส าเร็จอย่างสง่างาม ประกอบด้วยด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 
ด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 



สรุปผลการด าเนินงานนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 

หน่วยงานส่วนกลาง 

ด้านรัฐสังคม
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายฯ รวม 401 โครงการ 

19.45% 38.65% 32.42% 9.48% 

78 โครงการ 155 โครงการ 130 โครงการ 38 โครงการ 



ผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัด  
ที่ก าหนด รายด้าน 

ด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

โครงการ 78 โครงการ 
ผ่านตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

77 โครงการ 

ด้านผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โครงการ 155 โครงการ ผ่านตาม
คัวชี้วัดที่ก าหนด 135 โครงการ 

ด้านองค์การ 

โครงการ 130 โครงการ 
ผ่านตัวช้ีวัดที่ก าหนด 127 

โครงการ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

โครงการ 38 โครงการ ผ่านตัวช้ีวัด
ที่ก าหนด 38 โครงการ 
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ร้อยละความส าเร็จ ตามเกณฑ์การมอบเกียรติบัตรฯ 2562 

โครงการที่ด าเนินการส าเรจ็ตามเกณฑ์การใหค้ะแนนระดับสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี ้

ร้อยละความส าเร็จตามเกณฑ์การมอบเกียรติบัตร 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านองค์การ 

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม 98.72% 

28.46% 

18.42% 

49.68% 



จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์หน่วยงานท่ีมีการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับดี 
ระดับดีมาก 

ระดับดีเด่น 
ระดับดีเย่ียม 

28 
หน่วยงาน 18

หน่วยงาน 34
หน่วยงาน 49 

หน่วยงาน 

129  
หน่วยงาน 



ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี



       : ส่งเสรมิการดูแลสังคมและชุมชน ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 

        1) กิจกรรมจติอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ด้านสาธารณสุข 
        2) การด าเนนิการมาตรการให้มกีารคัดแยกขยะ 
        3) การด าเนนิการเร่ืองอาหารปลอดภัย 
        4) ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย (ลดป่วย ลดโรค) 

         1) จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
         2)  ปริมาณขยะที่ลดลงเม่ือเปรยีบเทียบกับก่อนด าเนินมาตรการ 
         3)  จ านวนเร่ือง/มาตรการด้านอาหารปลอดภัย ที่ด าเนินการ อย่างน้อย 2 เรื่อง/
มาตรการ/ป ี
         4)  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 
 



: พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความ  

พงึพอใจแก่ผู้รับบริการ 

      1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับ
ผู้รับบรกิาร 
      2) ให้ประชาชน/ชุมชนมสี่วนร่วมในบทบาท/ภารกิจของโรงพยาบาล 

      1) ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบรกิารของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยาลดลงอย่างน้อย 30% 
      2) จ านวนเร่ืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชนมสี่วนร่วม อย่างน้อย 1 เรื่อง 

      1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บรกิาร/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

: 

      1) ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมเพ่ิมขึ้น หรือไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 



: ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการท างานโดยสร้าง
นวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       1) จ านวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน
เองและมีการน ามาใช้ อย่างน้อย 1 เร่ือง 
 



       : ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีมีการพัฒนาตนเอง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดูแลสุขภาพตนเอง 

      1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีมีการดูแลสุขภาพตนเอง 
      2) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      1) จ านวนกิจกรรมท่ีหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีมีการ
ดูแลสุขภาพตนเอง อย่างน้อย 3 กิจกรรม 
      2) จ านวนครั้งท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 



หน่วยงานน านโยบายสู่การปฏิบตัิ 

โรงพยาบาลศูนย์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

โรงพยาบาลทั่วไป 

หน่วยงานส่วนกลาง 

แนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 



1 

2 

โดยแบ่งการด าเนนิการเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

• ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง ต้องด าเนินการ
• โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ต้องด าเนินการ



ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานฯ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเข้าระบบผ่านหน้า 
website กพร. https://opdc.moph.go.th/ 

ระบบการรายงานผลการด าเนินงานฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ส่งโครงการ/แผนปฏบิัตงิานรองรับนโยบายฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 63 
- รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายฯ รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 ม.ีค. 63 
- รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายฯ รอบ 12 เดือน ภายใน 15 ก.ย. 63 

https://opdc.moph.go.th/


ปฏิทินด าเนินการ OG ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. 2562 18 ต.ค. 2562 พ.ย.-ธ.ค.  2562 27 พ.ย.2562 

จัดท าร่างนโยบายฯ 
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

หน่วยงานจัดท า
โครงการ/แผนปฏิบัติ
การรองรับนโยบายฯ 

ประชุมช้ีแจงนโยบายฯและ
แนวทางการด าเนินงานตาม

นโยบายฯ ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 

ต.ค. 2563 15 ก.ย. 2563 16 มี.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 

หน่วยงานส่งโครงการ/
แผนปฏิบัติงานรองรับ
นโยบายฯ ทางระบบฯ 

ประกาศนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

หน่วยงานส่งรายงานผล
การด าเนนิงานฯ 

รอบ 6 เดือนทางระบบฯ 

หน่วยงานส่งรายงานผล
การด าเนนิงานฯ 

รอบ 12 เดือนทางระบบฯ 

ประเมินผลการด าเนนิงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักเกณฑ์การประเมิน 
เพ่ือมอบเกียรติบัตร 



หมายเหตุ  
1) หน่วยงานที่จะได้พจิารณารับเกียรติบัตร ต้องด าเนินการต้ังแต่ 3 ด้านขึ้นไป (ไม่ซ้ าด้าน) 

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อ 
มอบเกียรติบัตร 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คะแนนทันเวลา 1 คะแนน 
คะแนนความส าเร็จของ
โครงการฯ 4 คะแนน 

รอบการรายงาน คะแนน 

การส่งโครงการ/แผนปฏบิัตงิาน (15 ม.ค. 63) 0.25 

รายงานรอบ 6 เดือน (16 มี.ค. 63) 0.25 

รายงานรอบ 12 เดือน (15 ก.ย. 63) 0.5  

***รายละเอียดตามคู่มือแนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



คะแนนความส าเร็จของโครงการฯ ในแต่ละด้าน (4 คะแนน) 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/หน่วยงานส่วนกลาง 

สสจ./ส่วนกลาง คะแนน 

ด้านบังคับ ด้านองค์การ 2 คะแนน 

เลือกด้านเพิ่มเติม 2 ด้าน ด้านละ 1 คะแนน 

เลือกด้านเพิ่มเติม 3 ด้าน 
 

ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 0.5 คะแนน 
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 คะแนน 
ด้านผู้ปฏบิัตงิาน 0.5 คะแนน 

หมายเหตุ : คะแนนแต่ละด้านผันแปรตามด้านที่เลือกเพิ่มเติม 



คะแนนความส าเร็จของโครงการฯ ในแต่ละด้าน (4 คะแนน) 

 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

รพศ./รพท. คะแนน 

ด้านบังคับ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 คะแนน 

เลือกด้านเพิ่มเติม 2 ด้าน ด้านละ 1 คะแนน 

เลือกด้านเพิ่มเติม 3 ด้าน 
 

ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 0.5 คะแนน 
ด้านองค์การ 1 คะแนน 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 0.5 คะแนน 

หมายเหตุ : คะแนนแต่ละด้านผันแปรตามด้านที่เลือกเพิ่มเติม 



รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 

นโยบายด้านท่ี 1 : ด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 แนวทางปฏิบัติที่ 1 กิจกรรมจติอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ด้านสาธารณสุข 
 แนวทางปฏิบัติที่ 2 การด าเนนิการมาตรการให้มกีารคัดแยกขยะ 
 แนวทางปฏบิัติที่ 3 การด าเนินการเรื่องอาหารปลอดภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย (ลดป่วย ลดโรค) 

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลศูนย์ ,โรงพยาบาลทั่วไป , หน่วยงานส่วนกลาง) 

1) จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี 
2)  ปริมาณขยะที่ลดลงเม่ือเปรยีบเทียบกับก่อนด าเนินมาตรการ 
3)  จ านวนเรื่อง/มาตรการด้านอาหารปลอดภัย ที่ด าเนินการ อย่างน้อย 2 เรื่อง/มาตรการ/ปี 

4)  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 

หมายเหตุ : คะแนนผันแปรตามจ านวนด้านที่เลือก 



นโยบายด้านท่ี 2 : ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏบิัติที่ 1 : ปรับปรุงพัฒนาการให้บรกิาร/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

หน่วยงานส่วนกลาง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 1 แนวทางปฏบิัติ ดังนี้ 

ก. ส าหรับสสจ./หน่วยงานส่วนกลางทีม่ีผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการปีที่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หรือ 2562) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.0 – 2.0 

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.1 – 3.0 

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.1 – 4.0 

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 4.1 -5.0 

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น 
มากกว่าร้อยละ 5.0 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 



ข. ส าหรับสสจ./หน่วยงานส่วนกลางที่ไม่มีผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการปทีี่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 หรือ 2562) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 65 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ  70 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ  75 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ  80 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารใน
ภาพรวมเท่ากับหรือ
มากกว่า ร้อยละ  85 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 



โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป (ด้านบังคับ) ประกอบด้วย 2 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติ 1 : ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบรกิาร  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  ระดับ 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย*
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถงึ
รับยาลดลง 15%  

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย*
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถงึ
รับยาลดลง 20 %  

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย*
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถงึ
รับยาลดลง 25 %  

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย*
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถงึ
รับยาลดลง 30 %  

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย*
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถงึ
รับยาลดลง 35 %  

เปรียบเทียบระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยในการรับบรกิารของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรถงึรับยาปีที่ผ่านมา (ปี2561 หรือปี2562) 

*ผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก 

นโยบายด้านท่ี 2 : ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 



โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

แนวทางปฏิบัติ 2 : ให้ประชาชน/ชุมชนมสี่วนร่วมในบทบาท/ภารกิจของโรงพยาบาล 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  ระดับ 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 

จ านวนเรื่องที่เปิด
โอกาสให้ประชาชน
และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

เป็นการมีส่วนร่วมใน
ระดับการเข้ามามี
ส่วนร่วม (To Invole) 
หรือในระดับความ
ร่วมมือ (To 
Collaborate)  

มกีารระบุบทบาทของ
ประชาชนและชุมชนที่
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการด าเนนิ
โครงการ 

มผีลการส ารวจความ
พงึพอใจหรือความ
คิดเห็นของ
ประชาชนและชุมชน
ที่เข้ามามสี่วนร่วม 

สรุปผลการด าเนนิการและ
ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/
อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการ
ด าเนนิงาน ในรอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ : การมสี่วนร่วมของประชาชน หมายถงึ กระบวนการที่ประชาชนหรือชุมชน มโีอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารราชการ โดยม ี5 ระดับ คือ ระดับการให้ข้อมูล (Inform) ระดับการปรึกษาหารอื (Consult)      
ระดับการเข้ามามสี่วนร่วม(Invole) ระดับความร่วมมือ (Collaborate) และระดับเสรมิอ านาจประชาชน (Empower) 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 



นโยบายด้านท่ี 3 : ด้านองค์การ ประกอบด้วย 1 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
แนวทางปฏิบัติที่1 : พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการท างานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / หน่วยงานส่วนกลาง (ด้านบังคับ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  ระดับ 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 

มนีวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น 1 เรื่อง 
แต่ยังไม่มีการ
น ามาใช้ 

มนีวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นและมกีาร
น ามาใช้ 1 เรื่อง 

มกีารประเมนิผลการ
น านวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 

ประเมินความพึงพอใจฯ ของ
ผู้ใช้งานระบบ ผลการ
ประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ 
 

สรุปผลการ
ประเมินความพงึ
พอใจฯ เพื่อ
น าไปใช้พัฒนา
นวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไป 

น้อย ปานกลาง มาก 

0.2 0.3 0.4 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 



แนวทางปฏิบัติที่ 1 : พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการท างานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  ระดับ 5 

0.2 คะแนน 0.2คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 

มนีวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น 1 เรื่อง 
แต่ยังไม่มกีาร
น ามาใช้ 

มนีวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นและมกีาร
น ามาใช้ 1 เรื่อง 

มกีารประเมินผลการ
น านวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาข้ึนไปใช ้

ประเมินความพงึพอใจฯ ของ
ผู้ใช้งานระบบ ผลการ
ประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ 
 

สรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจฯ เพื่อ
น าไปใช้พัฒนา
นวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไป 

น้อย ปานกลาง มาก 

0.1 0.15 0.2 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 



นโยบายด้านท่ี 4 : ด้านผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
แนวทางปฏิบัติ 1 :จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มกีารดูแลสุขภาพตนเอง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /หน่วยงานส่วนกลาง /โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  ระดับ 5 

หน่วยงานมีกจิกรรม
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี
การดูแลสุขภาพ
ตนเอง 1 กิจกรรม 

หน่วยงานมีกจิกรรม
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี
การดูแลสุขภาพ
ตนเองมากกว่า  
1 กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่มี
ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์
ปกติ (สุขภาพดี) คง
เดิม 
  

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่มคี่า BMI 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
(สุขภาพดี) เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 
  

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
มคี่า BMI อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ (สุขภาพ
ด)ี เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
  

หมายเหตุ : ค านวณจากจ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 



แนวทางปฏิบัติ 2 : พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /หน่วยงานส่วนกลาง /โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  ระดับ 5 

วิเคราะห์หรอืส ารวจ
ความต้องการของ
บุคลากรในการ
พัฒนาเรื่อง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ล าดับความส าคัญ
และก าหนด
เป้าหมายในการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่
ผู้บรหิารอนุมัติ/
เห็นชอบ 

ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเมินผลส าเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนของนโยบายแต่ละด้าน 

หมายเหตุ : คะแนนผันแปรตามจ านวนด้านที่เลอืก 



ช่วงคะแนนระดับการประเมินที่ได้ ดังนี ้

ประเภทเกียรติบัตร ช่วงคะแนน 

ดีเยี่ยม 4.51 – 5.00 

ดีเด่น 3.51 – 4.50 

ดีมาก 3.00 – 3.50 



แนวทางปฏิบัติ 

1.ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

4 แนวทางปฎบิตั ิ

2.ด้านผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
3.ด้านองค์การ 
1 แนวทางปฏบิัต ิ

4.ด้านผู้ปฏบิัติงาน 
2 แนวทางปฏิบัติ สสจ.,ส่วนกลาง 

1 แนวทางปฏบิัติ 
รพศ. ,รพท. 

2 แนวทางปฏบิัติ 

1.1 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ด้าน
สาธารณสุข         

2.1 ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ/กิจกรรม/
ผลงานของหน่วยงานให้
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

2.1 ปรับปรุงการให้บริการให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ลด
ระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตร
กับผู้รับบริการ 

3.1 พัฒนาระบบการ
ให้บริการหรือระบบ
การท างานโดยสร้าง
นวัตกรรม/ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มี
การดูแลสุขภาพตนเอง 
       

1.2 การด าเนินการมาตรการให้มีการ
คัดแยกขยะ 

2.2 ให้ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วม
ในบทบาท/ภารกิจของโรงพยาบาล 

4.2 พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 การด าเนินการเรือ่งอาหาร
ปลอดภัย 

1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย 
(ลดป่วย ลดโรค) 



ประเมินผลการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ช่วงเดือนต.ค. 2563 ช่วงเดอืนพ.ย.-ธ.ค. 2563 

ประเมินผลการด าเนนิงานตามนโยบายฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร
และมอบเกยีรติบัตร 



Thank You 
02-5901964 

https://opdc.moph.go.th/ 

https://www.facebook.com/KPRMOPH/ 

https://opdc.moph.go.th/
https://www.facebook.com/KPRMOPH/

