
ค าน า 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๘ การประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการ
ประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือหน่วยงานในส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด  สามารถเพ่ิมผลงาน  โดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายหรือสามารถด าเนินการตามแผนลด
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัลเพื่อน าไปจัดสรรในส่วนราชการ  

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดให้หน่วยงานในระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า และหน่วยงานระดับ
กองบังคับการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ได้จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเปูาหมายที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนดต่อไป 

 ทั้งนี้ หากเกณฑ์การให้คะแนนหรือตัวชี้วัด หรือข้อความอ่ืนใดที่ปรากฏในคู่มือการประเมินผลฯ นี้ ขัดแย้ง
กับหนังสือเวียนที่ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้ข้อความ
ตามคู่มือการประเมินผล ฯ แทน 
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บทที่ ๑ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕9 ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบและ
บทบาทของคณะกรรมการประเมินผลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  และแนวทางการจัดท า
ค ารบัรอง และติดตามผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑  หลักการและที่มา 

 ๑.๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
ราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

 ๑.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนด
ว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ  
บริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 เป็นกรอบแนวทางในการผลักดัน
การพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
มีระบบการท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
กลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะงานของหน่วยงานของรัฐ
ให้สามารถวัดผลได้ รวมทั้งวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของรัฐบาลของกระทรวงที่มี
เปูาหมายร่วมกัน หรือที่เรียกว่า  Joint KPIs ตามห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า มีการก าหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรม
ใดบ้าง  
 ๑.๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของ
แนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะ 
กรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ีตกลง ส าหรับในคู่มือการประเมิน 
ผลนี้ จะน าเสนอเก่ียวกับวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
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หน้า 4 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

๑.2  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยขั้นตอนการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการนั้น เริ่มจากส่วนราชการก าหนด
ตัวชี้วัดจากนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร ์และเปูาประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ น าไปสู่การเจรจาความเหมาะสม
ของตัวชี้วัดและการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 นี้ เป็นไปตามระบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นควรให้มีการบูรณาการ
ระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนและภาระงานเอกสาร เพ่ือให้ส่วนราชการ
มุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักท่ีมีความจ าเป็น ทั้งนี้ให้เริ่มด าเนินการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ตามระบบการประเมินผล ภาคราชการแบบบูรณาการได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป และ
เมื่อด าเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป นอกจากนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังก าหนดให้
ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 1.2.1 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ยังคงใช้ระบบการบูรณการติดตามและประเมินผลภาครัฐตามมติของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นกรอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ดังแผนภาพที่ 1-1 โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอกและมิติ
ภายใน ด้าน 
  1. มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ ๕๐) ประกอบด้วย  
   ตัวชี้วัดความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ/
ของส่วนราชการ 
  2. มิติภายใน (น้ าหนักร้อยละ 50) ประกอบด้วย  
   ก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับมีหน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทาง การด าเนินการหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ชื่อตัวช้ีวัด หน่วยงานเจ้าภาพ 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง 
2. การประหยัดพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

3. การประหยัดน้ า กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. 
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มิติภายในนอก 

(50%) 

ด้านประเมินประสิทธิผล (50%) 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ 
 ราชการ/ภารกิจ/(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) ของส่วนราชการ 

มิติภายใน 

(50%) 

ด้านประเมินประสิทธิภาพ (37%) ด้านพัฒนาองค์กร (13%) 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 การประหยัดพลังงาน 
 การประหยัดน้ า 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
 สารสนเทศภาครัฐ 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ       
 (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม 
 องค์การ) 

แผนภาพที่ 1-1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการประเมินผลของโรงพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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๑.3 การเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 1.3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ โรงพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
กรอบการประเมินผล 2559 

น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 50 
ด้านการประเมิน 
ประสิทธิผล (50%) 

1. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ/(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) 
ของส่วนราชการ มีตัวชี้วัดย่อย 4 ตัวช้ีวัดย่อย 
 1.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จของโครงการ 
  โรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชน เพ่ือถวายเป็น  
  พระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์  
 1.2 ระดับความส าเร็จของโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจใน 
  สังกัดศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด 
  กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการยกระดับคุณภาพและความ  
  ปลอดภัยของบริการสุขภาพตามมาตรฐาน JCI  
  (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายปี 2561) 

 
 
 

12.5 
 
 

12.5 
 

12.5 
 

12.5 

มิติภายใน 50 
ด้านการประเมิน 
ประสิทธิภาพ (37%) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัดย่อย  
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 
4. การประหยัดพลังงาน 6 
5. การประหยัดน้ า 6 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 13 
ด้านการพัฒนาองค์การ  
(13%) 

7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  13 

รวม 100 
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บทที่ 2 
แนวทางการจัดท าค ารับรอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

2.1  กลไกและวิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2-1 กลไกและวิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตร. ประชุมหารือข้อเสนอ(ร่าง)ตัวชี้วัดฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  เสนอ ก.พ.ร. 

ตร. ส่ง(ร่าง)ตัวชี้วัดฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  เสนอ ก.พ.ร. 

ตร. เจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับ ก.พ.ร. 
เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิม 

ตร. ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ให้ส านักงาน ก.พ.ร.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

 

ก.พ.ร. ให ้ตร. เสนอ(ร่าง)ตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย
และเกณฑ์การให้คะแนน  (อย่างไม่เป็นทางการ) 

 

- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดด้วยตัวชี้วัด
อะไร 
- เป้าหมายเท่าใด 
 

ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. พร้อม(ร่าง)ตัวชี้วัด ฯ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2559 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย
และเกณฑ์การให้คะแนน (เป็นทางการ) 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

และประเมินผลตนเอง 
 
 

ส านักงาน ก.พ.ร.ประเมินผล รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงาน 
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2.2  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ถือเป็นค ารับรองของส่วนราชการ ฝ่ายเดียว ไม่ใช่สัญญา และใช้ส าหรับ
ระยะเวลา ๑ ปี  โดยในค ารับรอง จะประกอบด้วยข้อตกลงเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เปูาหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ส าหรับ การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับกองบัญชาการ 2) ระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่า มีรูปแบบการลงนาม ดังนี้ 

 2.2.1 รูปแบบการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 2.2.2 เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
   เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ประกอบด้วย 
   1. ค ารับรองการปฏิบัติราชการ :  
   ๑.๑ คู่ลงนามในฐานะหน่วยงาน เป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับ
ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการตามระดับของค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ 
หรือเทียบเท่า และกองบังคับการหรือเทียบเท่า) 
  1.2 ระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติราชการ การก าหนดระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของส่วนราชการ (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 
  2. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน : 
   การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด   
  3. รายละเอียดข้อตกลงในค ารับรองการปฏิบัติราชการ : 
   กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ผลงานในอดีต เปูาหมาย/เกณฑ์การให้
คะแนน ทั้งนี้ ในฐานะของหน่วยงาน  
  4. รายละเอียดอื่น ๆ :  
   รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการค านวณ และเงื่อนไขที่จ าเป็นประกอบตัวชี้วัด (ถ้ามี) 
 
 
 

ผู้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบค ารับรองฯ 

หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา 

1) ระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า 
 ผู้บัญชาการ ลงนามกับ ผู้บัญชาการ 

ต ารวจแห่งชาติ 
- แผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการ 

 
2) ระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่า. 

 ผู้บังคับการ ลงนามกับ ผู้บัญชาการ - แผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการ 

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก 
เปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
แผนปฏิบัติราชการของกองบังคับการและ 
มีตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงานไว้ใน  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
3.1 การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ๓.๑.๑ ส าหรับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและเป็นตัวชี้วัดหลักของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้ผู้รับผิดชอบหลักระดับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด    
(KPI Template) หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผล การให้คะแนนกับหน่วยผู้ปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น  ๆ และส่งผล
คะแนน ให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ทราบเพื่อน ามารวมผลคะแนนในภาพรวม ต่อไป 
  3.1.2 ส าหรับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและไม่ได้เป็นตัวชี้วัดหลัก
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้คณะกรรมการหรือคณะท างานส านักงานต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ให้คะแนน ตาม
ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผล ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1. ข้อพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามนิยาม ค าอธิบาย ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI 
Template)  
     1.1 ความถูกต้องของข้อมูล เช่น มีเอกสาร หลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
  1.2 ความน่าเชื่อถือ เช่น เอกสาร หลักฐานวิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
  1.3 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 2. การให้คะแนน 
  2.1 ใช้คะแนนที่หน่วยงานประเมินตนเองเป็นหลัก โดยดูจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย
ของข้อมูล (ตามข้อพิจารณา) เป็นหลัก 
  2.2 กรณีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่มีที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน เชื่อถือได้ การให้คะแนนจะใช้คะแนน
ที่หน่วยประเมินตนเอง เป็นหลัก และจะหักจากคะแนนการตรวจ ดังนี้ 

รายละเอียด ค่าคะแนนที่ได้/หัก 

1. ไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการ 
 ตามรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template 

ได้คะแนนส าหรับ
ตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ 1.0 

2. ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินการ แต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่ค่าคะแนนไม่มีรายงาน 
 ผลตามรายละเอียดตัวชี้วัด) 

หัก ๑.๐ 

3. เสนอรายละเอียดผลการด าเนินการไม่ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัดใน KPI Template หัก ๒.๐ 
4. รายละเอียดของเอกสาร ไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) หัก 0.1 
5. ความถูกต้องของข้อมูล เช่น ไม่มีเอกสาร ไม่มีหลักฐานจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและไม่ระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน ไม่สามารถสอบยันความ  
 ถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 

หัก 0.1 
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รายละเอียด ค่าคะแนนที่ได้/หัก 

6. ความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือไม่สามารถอธิบายวิธีการลงบันทึกข้อมูล  
 ในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการ 
 จัดเก็บ รวมทั้งไม่มีหรือไม่สามารถอธิบายวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของ  
 ข้อมูล 

หัก 0.1 

7. ความทันสมัย เช่น ข้อมูลไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการ  
 เปลี่ยนแปลง ไม่มีการสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวงรอบ 

หัก 0.1 

8. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลา รอบ 12 เดือน หัก 0.๑ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. ข้อพิจารณา จากผลการด าเนินงานตามนิยาม ค าอธิบาย ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
การวัดความพึงพอใจ ดูจากเอกสารการด าเนินการ ความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ของแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การให้คะแนน ใช้คะแนนที่หน่วยประเมินตนเองเป็นหลัก โดยดูจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ตามตัวชี้วัดเป็นหลัก และจะหักจากคะแนนการตรวจ ดังนี้ 

รายละเอียด ค่าคะแนนที่ได้/หัก 
1. ไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการ 
 ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template 

ได้คะแนนส าหรับ
ตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ 1.00 

2. ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินการ แต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่ค่าคะแนนไม่มีรายงาน 
 ผลตามรายละเอียดตัวชี้วัด) 

หัก ๑.๐ 

3. เสนอรายละเอียดผลการด าเนินการไม่ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัดใน KPI Template หัก ๒.๐ 
4. เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ จากเอกสารการด าเนินการ ความไม่น่าเชื่อถือของ  
 แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

หัก 0.1 

5. เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ จากเอกสารการด าเนินการ ความไม่ถูกต้องของ  
 แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

หัก 0.1 

6. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลา รอบ 12 เดือน หัก 0.๑ 

 ตัวช้ีวัดที่เป็นแบบผสม (Hybrid) และตัวชี้วัดเชิงขั้นตอน (Milestone) 
 1. ข้อพิจารณา จากผลการด าเนินงานที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนตามนิยาม ค าอธิบาย เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ 
ที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เช่น 
  - รายงานการประชุม 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
  - แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
  - ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
  - บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับตัวชี้วัด 
  - เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
 2. การให้คะแนน 
  2.1 ใช้คะแนนที่หน่วยประเมินตนเองเป็นหลัก โดยดูจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ เอกสาร หลักฐาน
ประกอบอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นหลัก 
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  2.2 ในแต่ละระดับคะแนนให้ดูรายละเอียดตามตัวชี้วัดในขั้นตอนนั้น  ๆ เป็นหลัก ซึ่งในแต่ละระดับคะแนน
จะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 หากในข้ันตอนการด าเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เฉลี่ยค่าการหักคะแนนตามค่าเฉลี่ย   
ที่ขาดหายไป ตัวอย่างเช่น  
 ตัวอย่างที่ 1 ในระดับคะแนนที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน ได้แก่ การทบทวนการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
จัดท าแผนส่งเสริม แต่เมื่อรายงานผลปรากฏเอกสารแค่ การจัดท าแผนส่งเสริม คะแนนที่ได้ในระดับคะแนนนี้ เท่ากับ 
0.5 (แต่ละระดับคะแนนจะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 1) 
 ตัวอย่างที่ 2 ในระดับคะแนน 4 เป็นการวัดผลลัพธ์ มีการวัดร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนในระดับคะแนนนี้ มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  =   โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ  x 100  

                                                      โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 มีเกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

65 70 75 80 85 

 ผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ = 80 โครงการ/กิจกรรม 
  โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ = 64 โครงการ/กิจกรรม 
  แทนค่า ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน = 64 x 100 = 80 
                                                                                   80 
 ผลการด าเนินการร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  ได้ร้อยละ 80 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 4         
(แต่ละระดับคะแนนจะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 1) การคิดคะแนนข้อนี้ โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
  ถ้า 5 = 1  คะแนน 
   4 = 1 x 4  =  0.8 คะแนน สรุป คะแนนในระดับคะแนนนี้ เท่ากับ 0.8 คะแนน   
                                              ๕                                     
 ตัวอย่างที่ 3  ในระดับคะแนน 5 เป็นการวัดเชิงคุณภาพ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับ
คะแนนนี้ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ 
(ร้อยละ) 

65 70 75 80 85 

 
 ผลการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ได้ร้อยละ  75 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 3  (แต่ละระดับคะแนน       
จะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 1) การคิดคะแนนข้อนี้ โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
  ถ้า 5 = 1 คะแนน 
    3 = 1 x 3  =  0.6 คะแนน 
                                              5 
 สรุป คะแนนในระดับคะแนนนี้ เท่ากับ 0.6 คะแนน   
 
 
 
  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 12 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

2.3 ให้น าคะแนนในแต่ละระดับคะแนนมารวมกัน ระดับคะแนนไหนไม่ได้ท าได้คะแนนเท่ากับ 0.0 
รายละเอียด ค่าคะแนนที่หัก 

1. ไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการ 
 ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template 

ได้คะแนนส าหรับ
ตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ 1.00 

2. ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินการ แต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่ค่าคะแนนไม่มีรายงาน 
 ผลตามรายละเอียดตัวชี้วัด) 

หัก ๑.๐ 

3. เสนอรายละเอียดผลการด าเนินการไม่ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัดใน KPI Template หัก ๒.๐ 
4. ใช้คะแนนที่หน่วยประเมินตนเองเป็นหลัก โดยดูจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ  
 เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI  
 Template) เป็นหลัก 

ตามค่าที่ค านวณเฉลี่ย
ในขั้นตอนนั้นๆ 

5. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลา รอบ 12 เดือน หัก 0.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 13 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงปริมาณ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  ๖ เดือน 
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557 2557 2558 
 
 
 

     

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 14 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงคุณภาพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  ๖ เดือน 
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย 

1. .................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 15 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัด 
แบบผสม (Hybrid) และเชิงขั้นตอน (Milestone) 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  ๖ เดือน 
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
1  
2  
3  
4  
5  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
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หน้า 16 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

3.2 ก าหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ๓.๒.๑ ส าหรับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและเป็นตัวชี้วัดหลักของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้รายงานดังนี้ 

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ของ โรงพยาบาลต ารวจ 
วันที่ กิจกรรม 

 การรายงานผลรอบ 6 เดือน 
8 เมษายน ๒๕๕9 
 
 
22 เมษายน ๒๕๕9 

กองบัญชาการหรือเทียบเท่า, กองบังคับการหรือเทียบเท่าในสังกัดส านักงาน 
 ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส่งผลให้ หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบตัวชี้วัดหลักระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่งรายงาน 
 การประเมินผลให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) รอบ 6  เดือน 

 การรายงานผลรอบ 9 เดือน  
15 กรกฎาคม ๒๕๕9 
 
 
22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

 

กองบัญชาการหรือเทียบเท่า, กองบังคับการหรือเทียบเท่าในสังกัดส านักงาน 
 ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส่งผลให้ หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่งรายงาน 
 การประเมินผลตนเอง รอบ  9  เดือน ข้อมูลให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ  
 (กองยุทธศาสตร์)   

 การรายงานผลรอบ 12 เดือน 
17  ตุลาคม  ๒๕๕9 
21 ตุลาคม  ๒๕๕9 

 

กองบัญชาการหรือเทียบเท่า, กองบังคับการหรือเทียบเท่าในสังกัดส านักงาน 
 ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส่งผลให้ หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่งรายงาน 
 การประเมินผลตนเอง รอบ ๑๒ เดือน ให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ   
 (กองยุทธศาสตร์)    

  ๓.๒.๒ ส าหรับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและไม่ได้เป็นตัวชี้วัดหลัก
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดให้ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ           
(กองยุทธศาสตร์) เฉพาะรอบ 12 เดือน  ภายในวันที่ 21 ต.ค. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 17 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แบบฟอร์ม 
ตารางผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตารางผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
หน่วยงาน ............................................................................. 

 รอบ  ๖ เดือน 
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ 2  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ 3  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           

รวม  
 
รายงาน ณ วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............................. 
ผู้รายงาน...................................  หน่วยงาน........................................ 
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง จัดท าข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 มาก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 18 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แบบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ชื่อหน่วยงานที่รับการตรวจ...................................................วันที.่......................................................................... 
ชื่อตัวช้ีวัด..................................................................... ........................................................................................ 
คะแนนการประเมินตนเองของหน่วย.................................................คะแนน  
หากหน่วยงานไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการตามรายละเอียด 
 ตัวชี้วัด (KPI Template) คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.00 

รายละเอียด เหตุผลที่หักคะแนน คะแนนที่หัก 

๑. ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินการ แต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่ 
 ค่าคะแนนไม่มีรายงานผลตามรายละเอียดตัวชี้วัด) หัก ๑.๐ 

 
 

 

๒. เสนอรายละเอียดผลการด าเนินการไม่ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัด 
 ใน KPI Template หัก 2.๐ 

 
 

 

3. รายละเอียดของเอกสาร ไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดตัวชี้วัด  
 (KPI Template) หัก 0.1 

 
 

 

4. ความถูกต้องของข้อมูล เช่น ไม่มีเอกสาร ไม่มีหลักฐานจัดเก็บ  
 ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและไม่ระบุ 
 แหล่งที่มาให้ชัดเจน ไม่สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงาน 
 เจ้าของข้อมูลได้ หัก 0.1 

 
 
 

 

5. ความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือไม่สามารถอธิบาย 
 วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่ 
 รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ  รวมทั้งไม่มี 
 หรือไม่สามารถอธิบายวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จาก 
 เจ้าของข้อมูล หัก 0.1 

  

6. ความทันสมัย เช่น ข้อมูลไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือ 
 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
 แต่ละวงรอบ หัก 0.1 

  

7. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลา รอบ 12  
 เดือน หัก 0.1 

 
 

 

8. .................................................................................................. 
....................................................................................................... 

  

รวมคะแนน   

สรุปผลคะแนนที่ได้................................คะแนน  
(ลงชื่อ).......................................................  ผู้ตรวจ (ลงชื่อ).......................................................  ผู้ตรวจ 
        (.......................................................)         (................................ .......................) 
ต าแหน่ง............................................................  ต าแหน่ง............................................................  
(ลงชื่อ).......................................................  ผู้ตรวจ (ลงชื่อ).................................... ................... ผู้รับการตรวจ 
        (.................................. .....................)         (........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................  ต าแหน่ง............................................................  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 19 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แบบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ชื่อหน่วยงานที่รับการตรวจ......................................................วันที.่...................................................................... 
ชื่อตัวช้ีวัด.............................................................................................................................................................. 
คะแนนการประเมินตนเองของหน่วย.................................................คะแนน  
หากหน่วยงานไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการตามรายละเอียด 
 ตัวชี้วัด ( KPI Template) คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.00 

 

รายละเอียด 
เหตุผลที่หัก

คะแนน 
คะแนนที่หัก 

๑. ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินการ แต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่ 
 ค่าคะแนนไม่มีรายงานผลตามรายละเอียดตัวชี้วัด) หัก ๑.๐ 

  

๒. เสนอรายละเอียดผลการด าเนินการไม่ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัด 
 ใน KPI Template หัก 2.๐ 

  

3. เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ จากเอกสารการด าเนินการ  
 ความไม่น่าเชื่อถือของแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  หัก 0.1 
หมายเหตุ ถ้าเป็นการวัดโดย Third party ของ ก.พ.ร. จะไม่มีการหัก 
คะแนน 

  

4. เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ จากเอกสารการด าเนินการ  
 ความไม่ถูกต้องของแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง หัก 0.1  
หมายเหตุ ถ้าเป็นการวัดโดย Third party ของ ก.พ.ร. จะไม่มีการหัก
คะแนน 

  

5. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลา รอบ 12 เดือน 
หัก 0.1 

  

6. ....................................................................................................... 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

  

รวมคะแนน   
สรุปผลคะแนนที่ได้................................คะแนน  

 
(ลงชื่อ)......................................................... ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)........................................................ ผู้ตรวจ 
       (..........................................................)        (..........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ ต าแหน่ง............................................................ 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)......................................................... ผู้รับการตรวจ 
       (........................................................)         (...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ ต าแหน่ง................................................................ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 20 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แบบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

ตัวช้ีวัดแบบผสม (Hybrid) และเชิงขั้นตอน (Milestone) 

ชื่อหน่วยงานที่รับการตรวจ.......................................................วันที.่.................................................................... 
ชื่อตัวช้ีวัด............................................................................................................................................................. 
คะแนนการประเมินตนเองของหน่วย.................................................คะแนน  
  หากหน่วยงานไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการตาม
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)      คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.00 
 

ขั้นตอน เหตุผลที่หักคะแนน คะแนนที่หัก 

๑. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

๒. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

๓. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

๔ ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

๕. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

6. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลารอบ ๑๒ เดือน หัก ๐.๑ 
คะแนน  

รวม
คะแนน 

  

สรุปผลคะแนนที่ได้................................คะแนน  

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)...................................................... ผู้ตรวจ 
       (........................................................)        (........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ ต าแหน่ง............................................................ 
 
(ลงชื่อ)...................................................... ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)...................................................... ผู้รับการตรวจ 
       (.......................................................)        (.......................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ ต าแหน่ง............................................................ 
 
หมายเหตุ ความไม่ครบถ้วนของข้อมูล 
๑. หากมีการข้ามขั้นตอนในข้ันตอนใดไป ให้หักคะแนนข้ันตอนน้ัน ขั้นตอนละ ๑ คะแนน   
๒  ในแต่ละระดับคะแนนให้ดูรายละเอียดตามตัวช้ีวัดในขั้นตอนนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งในแต่ละระดับคะแนนจะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 1  
หากในข้ันตอนการด าเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เฉลี่ยค่าการหักคะแนนตามค่าเฉลี่ยที่ขาดหายไป 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 21 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

3.3 หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
 2. การได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้  ได้แก่ สาธารณภัย หรือ  ภัยก่อการร้าย 
 3. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้ก าหนดเงื่อนไขให้ส่วนราชการขอทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัด 
ได้ เช่น กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณ เป็นต้น  
 โดยผู้รับผิดชอบหลักระดับกองบัญชาการ ต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน ๓ ชุด ให้ ผู้รับผิดชอบหลัก
ระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามระยะเวลา ดังนี้ 
  รอบแรก ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 (ผู้รับผิดชอบระดับกองบัญชาการ จัดส่งให้ ผู้รับผิดชอบ
หลักระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9)         
  รอบสุดท้าย ภายในวันที่ ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ( ผู้รับผิดชอบระดับกองบัญชาการ จัดส่งให้ 
ผู้รับผิดชอบหลักระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9) โดยจัดส่งมาพร้อมกับ
รายงานประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน (Self Assessment Report : SAR) 
 โดยส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ จะพิจารณาและมีความเห็นเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือเป็นกรณี
การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบในภาพรวมส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้วเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จะเสนอคณะ 
ท างานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 
680/2557 ลง 17 ธันวาคม 2557 และกรณีจะไม่รับพิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงฯ ภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องท้ังหมดที่หน่วยงานในสังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ถือ เป็น เอกสารทางราชการ  ซ่ึงต้องมีหนังสือน าส่ง และได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จาก
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผล 
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๓.4  การค านวณผลการประเมิน 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 
 ผลการประเมนิ ระดับคะแนนที่ได้รับ 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมายมาก            ๕  
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเปูาหมาย      ๔  
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับเป็นไปตามเปูาหมาย ๓  
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ ากว่าเปูาหมาย ๒  
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ ากว่าเปูาหมายมาก       ๑  

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถแบ่งได้เป็น ๔ แบบ ดังนี้ 
  1. การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Milestones) 
  2. การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 
   2.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต  1  ตัว 
   2.2 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า  1  ตัว 
  3. การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  4. การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 
   4.1 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่าง Milestone + Output 
   4.2 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่าง Milestone + Outcome 
   4.3 การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงานและตัวชี้วัดเชิงผลผลิต/เชิงผลลัพธ์  
    (Milestone + Output + Outcome) 
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บทที่ 4 วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วย 

 
4.1 กรอบการประเมินผล น้ าหนัก และประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
กรอบการประเมินผล 2559 

น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 50 
ด้านการประเมิน 
ประสิทธิผล (50%) 

1. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ/(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) 
ของส่วนราชการ มีตัวชี้วัดย่อย 4 ตัวช้ีวัดย่อย 
 1.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จของโครงการ 
  โรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชน เพ่ือถวายเป็น  
  พระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์  
 1.2 ระดับความส าเร็จของโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจใน 
  สังกัดศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด 
  กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการยกระดับคุณภาพและความ  
  ปลอดภัยของบริการสุขภาพตามมาตรฐาน JCI  
  (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายปี 2561) 

 
 
 

12.5 
 
 

12.5 
 

12.5 
 

12.5 

มิติภายใน 50 
ด้านการประเมิน 
ประสิทธิภาพ (37%) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัดย่อย  
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 
4. การประหยัดพลังงาน 6 
5. การประหยัดน้ า 6 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 13 
ด้านการพัฒนาองค์การ  
(13%) 

7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  13 

รวม 100 
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4.2 รายละเอียดตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีน้ าหนักรวมร้อยละ ๑๐๐ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป 
ดังนี้ 
 1. มิติภายนอก น้ าหนักร้อยละ 50  
  - การประเมินด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวม ร้อยละ 50 

2. มิติภายใน น้ าหนักร้อยละ 50 แบ่งเป็น 
  - การประเมินด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวม ร้อยละ 37 
  - ด้านการพัฒนาองค์การ ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวมร้อยละ ๑3 

 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑.) ในส่วนของการก าหนดกรอบประเมินผล น้ าหนักและตัวชี้วัดแต่ละมิติของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ            
โดย ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ก าหนดกรอบประเมินผล น้ าหนัก และตัวชี้วัด 
 ๒. ) ประเด็นประเมินผล หน่วยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดของ บช. และหน่วยงานปฏิบัติตามตัวชี้วัด โรงพยาบาล
ต ารวจ โดย ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 25 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ/ 
 (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) ของส่วนราชการ  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ร้อยละของกิจกรรมท่ีด าเนินการได้แล้วเสร็จของโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชน 
 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๑๒.๕  

ค าอธิบาย : 
 การจัดท าโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหา 
กษัตริย์เป็นการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ เพ่ือตอบสนองตามโครงการพระราชด าริ มีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มความสามารถ การติดตามการปฏิบัติจะพิจารณาจากร้อยละของจ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ   

สูตรการค านวณ :   จ านวนโครงการที่บรรลุตามตัวชี้วัด  X ๑๐๐ 
                                    จ านวนโครงการท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๖๐ 
๒ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๗๐ 
๓ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๙๐ 
๕ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดมิติภายนอก 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการได้แล้วเสร็จของโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพ 
 ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ.255๙ ดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล  
 ที่แจ้งมาจริง เช่น 
  - ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
  - รายงานผลการด าเนินการ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
  - บันทึกผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  - เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามโครงการ  
 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ  
 เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
 - ผู้ก ากับดูแลโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบัน 
  พระมหากษัตริย์พ.ศ.255๙ 
 - ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 - ผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ    
3. การสังเกตการณ์ 
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชน เพ่ือถวายเป็น 
 พระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ.255๙   
  - ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน  
   สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
  - ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน  
   และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการจัดข้อมูลต่าง ๆ จากเจ้าของข้อมูล 
  - ความทันสมัย เช่นข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  - ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการภาคเอกชน 
   และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก  
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ  : การจัดท าโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ พ.ศ.255๙ ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะ
ส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องที่ไม่ได้จัดส่ง
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 27 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ โทร 02-207-6047 
2. พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุดา ขวัญอยู่ โทร 02-207-6247  

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.ท.หญิง เดไลล่าล์ บุญญาชลสินธุ์ โทร 02-207-6048 
2. พ.ต.ท.ชยพัทธ์ ศรีสวัสดิเตโชดม  โทร 02-207-6045  
3. ร.ต.ท.หญิง สุภา เดชคง โทร 02-207-6048  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 28 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.๒ : ระดับความส าเร็จของโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัด 
 ชายแดนภาคใต้ 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๑๒.๕ 

ค าอธิบาย : 
 โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงพยาบาล 
ต ารวจจัดท าขึ้นนั้น เพ่ือให้บริการสุขภาพในเชิงรุกแก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยรับผิดชอบในการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ผล รักษา ฟื้นฟู  และการติดตามผลการทดสอบสมรรถภาพ
ก าลังพลของข้าราชการต ารวจด้านสุขภาพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดกิจกรรมการรักษา การส่งเสริมและการปูองกันโรค 
ที่เหมาะสม เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจทุกระดับ ทุกชั้นยศ ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 ก าหนดรูปแบบการประเมินเป็นระดับข้ันตอนการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความส าเร็จ (Mile stone) : 

ระดับขั้นตอน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะท างานโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการต ารวจ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการตามแผนตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

และการรายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอ พตร.เพ่ือทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ขั้นตอนที่ ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่  1 1 

ขั้นตอนที่  2 2 

ขั้นตอนที่  3 3 

ขั้นตอนที่  4 4 

ขั้นตอนที่  5 5 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของโครงการตรวจสุขภาพ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการ
ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ขั้นตอน ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 29 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แนวทางการประเมินผล : ความส าเร็จของแต่ละขั้นตอนการด าเนินการ จะตรวจจากข้อต่างๆ ดังนี้ 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  
  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  
  รายงานการประชุม  
  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ  
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
  บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับตัวชี้วัด  
  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด  
 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  
   ผู้จัดเก็บข้อมูล 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 
3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน  
  สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  
  ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน  
  และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  
  ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน  
  และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้  
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ : การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( Self Assessment Report) ขอให้
ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณา
ผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ตร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียม
ไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 30 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยปฏิบัติ : โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.พงศ์ธร สุโฆสิต โทร.0-7327-4766 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ ศรีนัญเพชร โทร.0-7327-4766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 31 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.๓ : ระดับความส าเร็จของการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล  

น้ าหนัก : ร้อยละ ๑๒.๕ 

ค าอธิบาย : 
 โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล ที่โรงพยาบาลต ารวจจัดท า
ขึ้นนั้น เพ่ือให้บริการสุขภาพในเชิงรุกแก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยรับผิดชอบในการ
ตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ผล และการติดตามผลการทดสอบสมรรถภาพก าลังพลของข้าราชการต ารวจด้านสุขภาพ  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดกิจกรรมการรักษา การส่งเสริมและการปูองกันโรคที่เหมาะสม เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ต ารวจทุกระดับ ทุกชั้นยศ ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 ก าหนดรูปแบบการประเมินเป็นระดับข้ันตอนการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1 √     
2 √ √    
3 √ √ √   
4 √ √ √ √  
5 √ √ √ √ √ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2 จัดตั้งคณะท างานโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการต ารวจ 
3 จัดท าแผนการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
4 ด าเนินการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2559 
5 ด าเนินการตามแผนตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

และการรายงานสรุปผลการด าเนินการ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

2556 2557 2558 
ระดับความส าเร็จของการตรวจสุขภาพข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

ขั้นตอน ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 
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 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  
  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  
  รายงานการประชุม  
  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ  
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
  บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับตัวชี้วัด  
  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด  
 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้จัดเก็บข้อมูล   
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 
3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน  
  สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  
  ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล  
  ก่อนและหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  
  ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชน 
  และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้  
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ : การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( Self Assessment Report) 
ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณ
และพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ตร.  ขอให้
ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
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 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยปฏิบัติ : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลต ารวจ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์ โทร.08-1813-1040 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. ด.ต.หญิง อรวรรณ ชัยจงเจริญสุข โทร.09-8335-6511 
2. ด.ต.หญิง นันท์นภัส สีหะวงษ์ โทร.0-2207-6217-8 
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 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.๔ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการสุขภาพ 
 ตามมาตรฐาน JCI (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายในปี 2561) 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๑๒.๕ 

ค าอธิบาย : 
 JCI (The Joint Commission International) หมายถึง องค์กรอิสระท่ีไม่หวังผลก าไรได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลและด าเนินงานมานานกว่า 75 ปี ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ The Joint 
Commission International มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน คือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยใน
การดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้น า ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการ
รับรองภาวะฉุกเฉิน ระบบการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ปุวย รวมถึงการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ปุวย
เข้ามาในโรงพยาบาลจนกระทั่งผู้ปุวยออกจากโรงพยาบาล โดยค านึงถึงสิทธิผู้ปุวยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการที่เป็น 
การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปุวย  
 ก าหนดรูปแบบการประเมินเป็นระดับข้ันตอนการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา 
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความส าเร็จ (Mile stone) : 

ระดับขั้นตอน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะท างานโครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการสุขภาพตามมาตรฐาน  

JCI (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายในปี 2561) 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการสุขภาพตาม  

มาตรฐาน JCI (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายในปี 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการสุขภาพ  

ตามมาตรฐาน JCI (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายในปี 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ 
ความรู้เรื่อง JCI ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด รพ.ตร. 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอ พตร. เพ่ือทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ขั้นตอนที่ ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่  1 1 
ขั้นตอนที่  2 2 
ขั้นตอนที่  3 3 
ขั้นตอนที่  4 4 
ขั้นตอนที่  5 5 
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 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

2556 2557 2558 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของ
บริการสุขภาพตามมาตรฐาน JCI (ผ่าน
เกณฑ์การรับรองภายในปี 2561) 

ขั้นตอน ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

แนวทางการประเมินผล : ความส าเร็จของแต่ละขั้นตอนการด าเนินการ จะตรวจจากข้อต่างๆ ดังนี้ 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  
  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  
  รายงานการประชุม  
  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ  
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
  บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับตัวชี้วัด  
  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด  
 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ  
 เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 
3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน  
  สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  
  ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล  
  ก่อนและหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  
  ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชน 
  และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้  
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ : การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้
ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณา
ผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ตร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียม
ไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 36 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยปฏิบัติ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต ารวจ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พล.ต.ต.วารินทร ์ วชิรปัญญานุกูล โทร.0-2207-6006 
2. พ.ต.อ.วัชรินทร ์ พิภพมงคล โทร.0-2207-6948 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.หญิง สมบูรณ์ สุโฆสิต โทร.0-2207-6185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 37 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12 

 การประเมินผลการบริหารงบประมาณ ดังตาราง 

ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.5 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ 5) 

วัดผล 
งบประมาณประจ าปี น้ าหนัก 

รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม รวม 
2 ตัวชี้วัด 6 6 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติภายใน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 38 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย : 
 - การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็น
ฐานในการค านวณ 

ตารางสูตรการค านวณ :  

 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100  . 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
75 78 81 84 87 

เงื่อนไข : 
 1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 8 7 ซึ่งเป็นค่าเปูาหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณ
ที่ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นฐานในการค านวณ 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 39 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
  ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ การบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
 ฝุายงบประมาณ กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 3.1 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พันต ารวจเอกหญิง วราภรณ์ ประกอบผล โทรศัพท์ 02-207-6043 
2. พันต ารวจโทหญิง ปัทมาพร หอมกรุ่น โทรศัพท์ 02-207-6043 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พันต ารวจเอกหญิง วราภรณ์ ประกอบผล โทรศัพท์ 02-207-6043 
2. พันต ารวจโทหญิง ปัทมาพร หอมกรุ่น โทรศัพท์ 02-207-6043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 40 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย : 
 - การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ  ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
ของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ  หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย 
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็น
ฐานในการค านวณ 

สูตรการค านวณ :  

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 

 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 

เงื่อนไข : 
 1.  ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเปูาหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 2.  การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี  
งบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณ
จัดสรร  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  เป็นฐานในการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 41 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการบริหาร  

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
 ฝุายงบประมาณ กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 3.2 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   
1. พันต ารวจเอกหญิง วราภรณ์ ประกอบผล โทรศัพท์ 02-207-6043 
2. พันต ารวจโทหญิง ปัทมาพร หอมกรุ่น โทรศัพท์ 02-207-6043 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พันต ารวจเอกหญิง วราภรณ์ ประกอบผล โทรศัพท์ 02-207-6043 
2. พันต ารวจโทหญิง ปัทมาพร หอมกรุ่น โทรศัพท์ 02-207-6043 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 42 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ : การประหยัดพลังงาน 

หน่วยวัด : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย :  
  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน จะพิจารณาจากความ

ครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟูา (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการใช้ไฟฟูา
และน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

เหตุผล : 
 พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  แต่
ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่าง  
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากวา 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญท่ีจะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศ คือ การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน  คณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่าง
น้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน การช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้า
น้ ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการค านวณ : 
 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ  
 1. ด้านไฟฟูา 
 2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

  สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
  1. ด้านไฟฟ้า 

 ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟูา      =     (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 
 (Energy Utilization Index, EUI)                                       ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 

ก าหนดให้ 

-  ปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช ้
ไฟฟูาที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕9 รวม ๑๒ เดือน ที่จัดท าข้ึนจากการน าปัจจัยต่าง ๆ ที ่
มีผลต่อการใช้ไฟฟูาของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ านวนบุคลากร 
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป รายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 
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- ๙๐% ของปริมาณการใช้ไฟฟูา
มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟูาที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการนั้นและ
มีการใช้ไฟฟูาลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

- ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง  
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟูาที่ใช้ไปจริงใน
กิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕ 8 ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๕9 รวม ๑๒ เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟูาที่การไฟฟูา
เรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ให้ครบ ๑๒ เดือน 

 ๒. ดา้นน้ ามันเชือ้เพลิง 

 ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน     =     (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
 (Energy Utilization Index, EUI)                                       ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 

ก าหนดให้ 

-  ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ ามัน 
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕ 8 
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 9 รวม ๑๒ เดือน ที่จัดท าข้ึนจากการน าปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่
รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน าไป รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 

- ๙๐% ของปริมาณการใช้น้ ามัน 
เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน ราชการ
นั้นและมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ตามมติคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจริง 
(ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๕9 รวม ๑๒ เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล และ
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของ เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับ
ยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 
 
กรณีท่ีส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน ๑ ลิตร 
มีน้ ามันเบนซินอยู่ ๙๐%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน ๑ ลิตร มีน้ ามันดีเซลอยู่ 
๙๕%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน หรือดีเซล ๑๐๐% นั้น 
การค านวณปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวน
ปริมาณน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ : 
 
AFU = ปริมาณน้ ามันเบนซิน + ปริมาณน้ ามันดีเซล + (๐.๙๐ x ปริมาณ 
น้ ามันแก๊สโซฮอล) +  (๐.๙๕ x ปริมาณน้ ามันไบโอดีเซล) + (๐ .๐๐ x 
ปริมาณ NGV) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้น
ที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงานเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล 

ไฟฟ้า น้ ามัน 
 

๑ 
 

0.2500 
 

0.2500 

 
0.2500 

 
0.2500 

ขั้นตอนที่ 1 
1.1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 ของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
1.2 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 ของปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) 
 - ตามรูปแบบที่ สนพ.ก าหนด 

 
2 

 
0.2500 

 
 
 

0.2500 

 
0.2500 

 
 
 

0.2500 

ขั้นตอนที่ 2 
2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้พลังงาน  
 (ไฟฟูา/น้ ามัน) มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ ปีงบประมาณ 255๙ 
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดไว้แล้วเสร็จ และครบถ้วน  
 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 255 8 – กันยายน 2559 
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานจริง ไฟฟูา (kWh;กิโลวัตต์- ชั่วโมง)   
 น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน  
 นับตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

 
3 

 
 

 
0.0001 

- 
0.5000 

 
0.0001 

- 
0.5000 

ขั้นตอนที่ 3 - 5 
มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล 

ไฟฟ้า น้ ามัน 
 

4 
0.0001 

- 
0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

 
5 

0.0001 
- 

0.5000 

0.0001 
- 

0.5000 

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
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   ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกันเท่ากับ  1.500 คะแนน 
หมายเหตุ : 
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็มด้านไฟฟูา, ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง (เท่ากับ  
 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน 
 ที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 
 ( EUI) แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) ด้านการใช้ไฟฟูา/น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ า 
 ปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนดมีค่าน้อยกว่า 
 -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ  
 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการ 
 ประเมินผล 
 ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอนเพ่ือหา  
  คะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
 ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของ  
  หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
  (= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด/จ านวนหน่วยงาน      
     ในสังกัดทั้งหมด) 

รวม
คะแนน 

2.500 2.500  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการส่วนกลางได้รายงานผลผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th  
  ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น                       
  ในการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  
 ๒) ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ ๑ ถึง ๕ ผ่านชองทาง 
  เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๒๔.๐๐ น. 
 ๓) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง  
  ในระดับคะแนนที่ ๑ ถึง ๕ ผ่านชองทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
  ๒๕๕9 เวลา ๒๔.๐๐ น. 
 ๔) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน : 
      การบันทึกข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบถ้วน ประกอบด้วย 
    - รายงานผลการติดตาม คณะท างานลดใช้พลังงาน  
    - ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน  
    - ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงาน (EUI) 
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http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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หน้า 46 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
 ฝุายซ่อมบ ารุง กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.หญิง สุจินดา วงศ์บุญรอด โทร. 02-207-6065 
2. พ.ต.ท. ชัยอนันต์ คุ้มภัย โทร. 02-207-6065 
3. พ.ต.ท. สมศักดิ์ ดวงผุยทอง โทร. 02-207-6065 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.หญิง สุจินดา วงศ์บุญรอด โทร. 02-207-6065 
2. พ.ต.ท. ชัยอนันต์ คุ้มภัย โทร. 02-207-6065 
3. พ.ต.ท. สมศักดิ์ ดวงผุยทอง โทร. 02-207-6065 
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หน้า 47 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : การประหยัดน้ า 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย : 
 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบแนวทางประหยัดน้ า ตามมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ในการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ลดการใช้การใช้น้ าอย่างน้อย ร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประหยัดน้ าทุกเดือน
ให้กับกรมทรัพยากรน้ า 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า 
2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและ  

ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยหรือประธานคณะท างาน 
3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าเป็นรายเดือนให้กับกรมทรัพยากร

น้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 

10 

เงื่อนไข : หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-Report ของกรมทรัพยากรน้ าได้ที่ hpp://division.dwr. 
go.th/waterindicators/ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานสามารถ
กรอกข้อมูลการใช้น้ าภายใน 30 พ.ย. 59 หลังจากนั้นจะปิดระบบเพื่อท าการประมวลผลการใช้น้ า 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประหยัดน้ าของหน่วย  
 2. แผนการประหยัดน้ าที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 3. ข้อมูลการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ข้อมูลในปี 2557 และ 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยรายงานผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ าโดยใช้ข้อมูล ดังนี้  
  1. จ านวนหน่วยการใช้น้ าจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ /จากกิจการประปาทุกประเภท 
  2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงาน    
  3. ข้อมูลบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการ 
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หน้า 48 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

แนวทางการประเมินผล :  
 รวบรวมข้อมูลโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกเข้าระบบเว็บไซต์ที่กรมทรัพยากรน้ าจัดท าขึ้น และด าเนินการ
เปรียบเทียบการใช้น้ าในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2559 เพ่ือก าหนดระดับคะแนนการประหยัดน้ า
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ จะมีการแบ่งประเภทอาคารและการรายงานได้ ดังนี้  

ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ หน่วยงานที่
กรอก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. อาคารที่มีหน่วยงาน 
เดียวและมีมิเตอร์น้ า 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ 
ของกิจการประปาทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน 

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ าหรือใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ
ประปาทุกประเภท 
 

2. อาคารที่มีหลาย
หน่วยงานในตึกเดียว
และมีมิเตอร์น้ า 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์
ของกิจการประปาทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน 

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ าหรือใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ
ประปาทุกประเภท แต่แบ่ง
สัดส่วนตามจ านวนบุคลากรใน
อาคาร 
 

3. อาคารที่เป็น
โรงพยาบาล 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์
ของกิจการประปาทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากร
ประจ าหน่วยงาน 
3. ข้อมูลจ้านวนผู้ปุวยในของ
โรงพยาบาล 
4. ข้อมูลจ านวนผู้ปุวยภายนอก 

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ าหรือใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ
ประปาทุกประเภท แต่แบ่ง
สัดส่วนตามผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก 
และญาติผู้ปุวย 

4. อาคารที่มีลักษณะ
บริการ เช ่น โรงเรียน 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์
ของกิจการประปาทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน 
3. ข้อมูลจ านวนบุคลากร
ภายนอก 

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ าหรือใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ
ประปาทุกประเภท แต่แบ่ง
สัดส่วนตามจ านวนบุคลากร
ภายใน และบุคลากรดภายนอก 

5. อาคารของหน่วยงาน
ที่มีท่ีท าการหลายแห่ง 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์
ของกิจการประปาทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน 

หน่วยงานหลัก ตามมิเตอร์น้ าหรือใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ
ประปาทุกประเภท และรวมทุก
อาคารท าการเป็นภาพรวมของ
หน่วยงานนั้น  ๆ

 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
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หน้า 49 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ หน่วยงานที่
กรอก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

6. อาคารของหน่วยงาน 
ที่มีท่ีท าการหลายแห่ง
และเป็นหน่วยงาน
บริการ 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ 
ของกิจการประปาทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน 
3. ข้อมูลจ านวนบุคลากร
ภายนอก 

หน่วยงานหลัก ตามมิเตอร์น้ าหรือใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ
ประปาทุกประเภท รวมทุก
อาคารที่ท าการเป็นภาพรวม
ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยรวม
บุคลากรภายในและบุคลากร
ภายนอก 
 

7. อาคารที่มีลักษณะ
เป็นอาคารเช่าและค่าน้ า
รวมอยู่ในค่าส่วนกลาง 

ยังไม่สามารถก าหนดรูปแบบการวัดได้ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการประหยัดน้ าในหน่วยงานภาครัฐ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าในหน่วยงาน เดือน                    พ.ศ. 2559 
ชื่อหน่วยงาน                                               ก 

 รวมปริมาณการใช้น้ าประปา เดือน                               จ านวน                            ลูกบาศก์เมตร 

 ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยรายเดือน                           ปี 2557  เท่ากับ                            ลูกบาศก์เมตร 

 ผลต่าง (เพ่ิมข้ึน/ลดลง)  เท่ากับ                            ลูกบาศก์เมตร 
 
  ลงชื่อ                                      ผู้รายงาน 
        (                                      ) 
  ต าแหน่ง                                           ก 
  วันที่                                                ก 
  โทรศัพท์                                          ก 
  e-mail                                            ก 
 

ที ่ แนวทาง/มาตรการประหยัดน้ า ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 50 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
 ฝุายซ่อมบ ารุง กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.หญิง สุจินดา วงศ์บุญรอด โทร. 02-207-6065 
2. พ.ต.ท. ชัยอนันต์ คุ้มภัย โทร. 02-207-6065 
3. พ.ต.ท. สมศักดิ์ ดวงผุยทอง โทร. 02-207-6065 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.หญิง สุจินดา วงศ์บุญรอด โทร. 02-207-6065 
2. พ.ต.ท. ชัยอนันต์ คุ้มภัย โทร. 02-207-6065 
3. พ.ต.ท. สมศักดิ์ ดวงผุยทอง โทร. 02-207-6065 
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หน้า 51 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 13 

ค าอธิบาย :  
 เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 เป็นการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต์ของ
องค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ให้ไปสู่ระดับการให้บริการที่ดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของ
ประเทศโดยมาตรฐานเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/888/ 
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (30 บช. และ 7 บก.) จ านวน 37 หน่วย 

ขั้นตอนการด าเนินการ : ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
 1. ก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน และก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเนื้อหา  (Content) ในแต่ละระดับ
การพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 
 2. การด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยพิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐทั้ง 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐาน การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะที่ควรมี และการ
ท าให้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 4. จัดท ารายงานในภาพรวมทั้งหมด และจ าแนกตามระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์  
 5. น าเสนอผลการส ารวจฯ เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และวางแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ขอบเขตการส ารวจ : 
 การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานตามข้อก าหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 
  1. หมวดข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 2) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 4) ข้อมูลการบริการแบบฟอร์มในการ
ดาวน์โหลดได้  5) คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ 6) ค าถามท่ีพบบ่อยและแผนผังเว็บไซต์  
(หัวข้อ 1) - 4) ข้อละ 15 คะแนน หัวข้อ 5) - 6) ข้อละ 20 คะแนน) 
  2. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 1) ถาม – ตอบ (Q&A) 2) ระบบสืบค้นข้อมูล
ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และ 3) แบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey) 
(หัวข้อ 1) - 2) ข้อละ 35 หัวข้อ 3) ข้อละ 30 คะแนน) 
  3. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย 1) การลงทะเบียนออนไลน์
(Register Online) 2) e-Forms/Online Forms 3) การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 4)       
การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบส่วนตัวในการ
ใช้บริการเว็บไซต์ได้  
(หัวข้อ 1) - 4) ข้อละ 25 คะแนน) 
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  4. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) ประกอบด้วย 1) การแสดงผลการน าเสนอ
ข้อมูล 2) เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน 3) เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) และ 4) 
ทุกหน้าในส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลักในรูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงานเส้นเชื่อม
กลับไปยังหน้าหลัก ค าสงวนลิขสิทธิ์การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย  
(หัวข้อ 1) - 4) ข้อละ 25 คะแนน) 
  5. หมวดการท าให้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้ (Web Accessibility) ประกอบด้วย
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อก าหนดของ  World Wide Web Consortium (W3C) หารายละเอียดประกอบให้
หน่วยด้วย 4 หัวข้อ  
(หัวข้อ 1) - 4) ข้อละ 25 คะแนน)  
หน่วยงานสามารถด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ.2559 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน  
1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวง ICT ร้อยละ 40 
2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวง ICT ร้อยละ 45 
3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวง ICT ร้อยละ 50 
4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวง ICT ร้อยละ 55 
5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวง ICT ร้อยละ 60 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ใช้เกณฑ์เทียบเคียงกับหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงาน หน่วยวัด ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
จ าแนกตามรายหมวดหมู่  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

หน่วยงานภาครัฐ 144 
หน่วยงาน 

ร้อยละ 77.72 77.29 21.32 71.84 23.61 
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 หมวดหมู่ เท่ากับ  54.36 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล โดยผู้ตรวจประเมินท าการส ารวจเว็บไซต์ตาม

แบบส ารวจ (Checklists) ที่ครอบคลุมตามเนื้อหาในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ กรณีท่ีมีข้อสงสัยระหว่างการส ารวจฯ 
หรือมีเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ชัดเจนจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อประเมินตามมาตรฐานฯ ต่อไป  
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
 ฝุายเวชระเบียน กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 6 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ. อดิศักดิ์ เมฆาอภิรักษ์ โทร. 02-207-6349 
2. พ.ต.ท.หญิง ปิยอร คงวุธ โทร. 02-207-6267 
3. พ.ต.ท. สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์ โทร. 02-207-6348 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.ท. ปริญญา ค าเบ้าเมือง โทร. 02-207-6348 
2. พ.ต.ต.หญิง อัจฉรา ตั้งทัพพ์ปภา โทร. 02-207-6268 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 13 

ค าอธิบาย : 
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็นกลไก
ที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเปูาหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน 
(Design) และการบริหารจัดการ ( Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ ( Organization) ระดับ
หน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะ
เป็นผลให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องจากปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ( Organization 
Development Survey) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2557 เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง
องค์การ และน าประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการปรับปรุงไปแล้ว จ านวน 1 ช่อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 ให้ส่วนราชการน าผลการส ารวจการ
พัฒนาองค์การที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 ช่อง มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
และด าเนินการปรับปรุง 
 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการใชเ้ครื่องมือวินิจฉัย
องค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเปูาหมาย (Goal) การ
ออกแบบระบบงาน ( Design) และการบริหารจัดการ ( Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
องค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department ) และระดับบุคคล (Individual) 
  ค าถามด้านการก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
   ระดับองค์การ ( Organization) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดเปูาหมายของ

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทาง
ขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
บริบทขององค์การ 

   ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง 
เปูาหมายขององค์การและเปูาหมายของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์และเปูาหมาย
หน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนด
แผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

   ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเปูาหมาย
ของหน่วยงานและเปูาหมายระดับบุคคล การก าหนดเปูาหมายที่ท้าทายมากข้ึน การก าหนด 
ภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล  

  ค าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
   ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การก าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างานให้สามารถท างานประสานกัน 
และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์การ และช่วยสนับสนุนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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   ระดับหน่วยงาน ( Department) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดภาระหน้าที่
ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการ
ใหม่ ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน จากความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

   ระดับบุคคล ( Individual) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั้นตอนการท างาน 
และการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัด
สภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย
ได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถท างานแทนกันได้  

  ค าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผล

และการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
และความโปร่งใสของการบริหารจัดการภายใน 

   ระดับหน่วยงาน ( Department) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายใน
หน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

   ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร ให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเปูาหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพันของบุคลากร 

 ล าดับความส าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี้  Organization Goal  Department 
Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management  Department 
Design  Department Management  Individual Design  Individual Management 

ตารางและสูตรการค านวณ : 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
   ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ ( Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการด าเนินการงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

 คะแนน 
ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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9  การบริการจัดการระดับบุคคล (Individual Management : IM) 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์
ปัจจัยในการสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความทุ่มเทในการ
ท างานให้บรรลุเปูาหมายของ
ส่วนราชการ 

- จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแล
รักษาสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดประจ าปี และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด 

ระดับ 2 - - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการด าเนินการ

ตามแผนการสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความทุ่มเทในการ
ท างานให้บรรลุเปูาหมายของ
ส่วนราชการ 

- ด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด และจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดประจ าปี และให้ค าปรึกษาแนะน า โดย
จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด  

ระดับ 4 - - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผล

การด าเนินการตามแผนการ
สร้างผูกพันของบุคลากรและมี 
ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือ 
พัฒนาให้บุคลากรเกิดความ
ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุ
เปูาหมายของส่วนราชการ 

- จัดท าสรุปแผน/โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด โดยให้มีการติดตามและประเมิน 
ผลการด าเนินงาน และรายงานผลการติดตามการตรวจสุขภาพในทุก ๆ ด้าน 
ให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด และจัดระบบเพ่ือสนับสนุนให้กับข้าราชการ
ต ารวจได้รับการรักษาเพ่ิมเติมจากสวัสดิการปกติ เช่น ประสานงานหรือ
ท าบันทึกข้อตกลง ( MOU) กับโรงพยาบาลในพื้นที่เพ่ือเพ่ิมความผาสุก
ให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด เป็นต้น   

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
 ฝุายธุรการก าลังพล กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 7 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ์ อิ่มเจริญกุล โทร. 02-207-6031 
2. พ.ต.ท. กฤษณพงศ์ กฤษณสุวรรณ โทร. 02-207-6031 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
1. พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ์ อิ่มเจริญกุล โทร. 02-207-6031 
2. พ.ต.ท. กฤษณพงศ์ กฤษณสุวรรณ โทร. 02-207-6031 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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แบบฟอร์มตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที ่ ๑ 
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แบบฟอร์ม 
ตารางผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตารางผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
หน่วยงาน ............................................................................. 

 รอบ  ๖ เดือน 
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ 2  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ 3  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           

รวม  
 
รายงาน ณ วันที่..... เดือน .......... พ.ศ. ............................ 
ผู้รายงาน............................................................. หน่วยงาน................................................. 
ต าแหน่ง............................................................... โทรศัพท์................................................... 
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง จัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 
๑ มาก่อน 
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที ่ 2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  ๖ เดือน 
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ชื่อตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2558 2559 
 
 
 

     

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที ่ 3 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  ๖ เดือน 
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย 

1. .................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 65 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นขั้นตอนด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที ่๔ 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 66 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 67 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นแบบผสม (Hybrid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที ่5 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 68 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  ๖ เดือน 
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
1  
2  
3  
4  
5  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 69 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 
การเขียนรายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  ส าหรับตัวช้ีวัดที่เป็นแบบ
ผสม (Hybrid) ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

หัวข้อการรายงาน ค าอธิบาย 
1. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ

รายงาน 
2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและล าดับที่ของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
3. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ระบุชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 
4. ผู้จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล พร้อมเบอร์ติดต่อ 
5. ค าอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง 

 ใช้ค าอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในคู่มือการประเมินผลการ 
 ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

6. ข้อมูลผลการด าเนินงาน กรณีตัวชี้วัดประเมินเป็นขั้นตอนการด าเนินงาน 
 อธิบายรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนตามเกณฑ์การให้ 
 คะแนนของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
กรณีตัวชี้วัดประเมินเป็นเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลผลการด าเนินงานจะแสดงผลเป็นตัวเลข โดยขอให้แสดงข้อมูล  
 ผลการด าเนินงานทั้งหมดที่ใช้ในการค านวณผลคะแนนตามสูตร  
 การค านวณหรือนิยามของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

7. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
8. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน แสดงรายละเอียดของการค านวณผลการประเมินของตัวชี้วัดตามท่ีระบุ

ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

9. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่
ได้ด าเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ด าเนินการส าหรับ
ตัวชี้วัดนี ้

10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ส าหรับตัวชี้วัดนี้ 
11. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานส าหรับตัวชี้วัดนี้ 
12. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงาน

ในปีต่อไป 
ระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ
ต่อไป 

13. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิงและจ านวนของเอกสารที่ได้
จัดส่งมา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง
หลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 70 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ (Pass/Fail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที ่6 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 71 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ไม่ส าเร็จ - - - ส าเร็จ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 72 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 

 
ชื่อตัวช้ีวัดที่ 1.1 :.…………………………………………………………….………………………..………………………………………………… 
 
หน่วยวัด : ……………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………… 
 
น้ าหนัก :   ..................................................................................……………………….………………………………………………… 
 
ค าอธิบาย  :   
 … ……………………….............................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
ค านิยาม : 
 ....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
สูตรค านวณ :  
 ...............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ...............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต ารวจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หน้า 73 
 ฝุายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
     

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ...............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
การายงานผลการด าเนินงาน : 
 ...............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
 ...............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
หน่วยปฏิบัติ :  
 ...............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :    
 ...............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
 ...............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
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ตารางการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ บช., บก., กก. 
ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตัวชี้วัด 

มิติที่ 1 : มิติภายนอก (50%) มิติที่ 2 : มิติภายใน (50%) 

จ านวน
ตัวชี้วัด 
ที่ต้อง

ด าเนินการ 

ด้านประสิทธิผล (37.50%) 
ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ(12.5%) 
ด้านประเมินประสิทธิภาพ (37%) 

ด้านการพัฒนา
องค์การ (13%) 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย) ของส่วนราชการ (37.50%) 

1.4 ระดับ
ความส าเร็จของการ

ด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของ
บริการสุขภาพตาม
มาตรฐาน JCI (ผ่าน
เกณฑ์การรับรอง
ภายในปี 2561) 

 (12.5%) 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ (12%) 

ตัวชี้วัดที่ 4 : 
การประหยัด

พลังงาน 
(6%) 

ตัวชี้วัดที่ 5 : 
การประหยัด

น้ า 
(6%) 

ตัวชี้วัดที่ 6 :
การพัฒนา

ประสิทธิภาพ
ระบบ

สารสนเทศ
ภาครัฐ 
(13%) 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การ
พัฒนาสมรรถนะ

องค์การ 
(13%) 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 

ร้อยละของกิจกรรมที่
ด าเนินการได้แล้วเสร็จ

ของโครงการโรงพยาบาล
ต ารวจรักษ์สุขภาพ

ประชาชน เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่

สถาบันพระมหากษัตริย ์
(12.5%) 

ระดับความส าเร็จของ
โครงการตรวจสุขภาพ
ข้าราชการต ารวจใน
สังกัดศูนย์ปฏิบัติการ

ต ารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

(12.5%) 

ระดับความส าเร็จของ
การตรวจสุขภาพ

ข้าราชการต ารวจใน
สังกัดกองบัญชาการ

ต ารวจนครบาล 
(12.5%) 

การเบิก
จ่ายเงิน

งบประมาณ
รายจ่าย
ลงทุน 
(6%) 

การเบิก
จ่ายเงิน

งบประมาณ
รายจ่าย
ภาพรวม 
(6%) 

ผู้รับผิดชอบระดับ รพ. (ยศ.) (ชต.) (วค.) (TQM) (งป.) (งป.) (ซร.) (ซร.) (วบ.) (กพ.)  
ล าดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 
รพ.ตร. (12.5%) (12.5%) (12.5%) (12.5%) (6%) (6%) (6%) (6%) (13%) (13%) 10 
บก.อก. (40%)   (10%) (6%) (6%) (6%) (6%) (13%) (13%) 8 

นต. จ านวนการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวชและวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 
80,000 รายการ (40%) 

(10%) (6%) (6%) (6%) (6%) (13%) (13%) 8 

วพ. ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก (40%) 

(10%) (6%) (6%) (6%) (6%) (13%) (13%) 8 

กก. ในสังกัด บก.อก. ตัวชี้วัด ตามพันธกิจหลักของงานในแต่ละ กก. 9 กก. (กก.ละ 3 ตัวชี้วัด)       27 
กก. ในสังกัด นต. ตัวชี้วัด ตามพันธกิจหลักของงานในแต่ละ กก. 2 กก. (กก.ละ 3 ตัวชี้วัด)       6 
กก. ในสังกัด วพ. ตัวชี้วัด ตามพันธกิจหลักของงานในแต่ละ กก. 3 กก. (กก.ละ 3 ตัวชี้วัด)       9 
กลุ่มงานสังคมฯ ตัวชี้วัด ตามพันธกิจหลักของงานในกลุ่มงาน (ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด)       3 
กลุ่มงานจิตเวชฯ ตัวชี้วัด ตามพันธกิจหลักของงานในกลุ่มงาน (ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด)       3 

ฝอ.นย. ตัวชี้วัด ตามพันธกิจหลักของงาน (ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด)       3 
ฝอ.ดร. ตัวชี้วัด ตามพันธกิจหลักของงาน (ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด)       3 
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