
ตัวชี้วัดการด าเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2561 
ประกอบด้วย     1) ตัวชีว้ัดและเกณฑ์ประเมินตามแผนหลักการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที ่3 

2) ตัวชีว้ัดและเกณฑ์กการประเมินของคณะกรรมการการแพทยฉ์ุกเฉิน

3) ตัวชีว้ัดและเกณฑ์กการประเมินของกรมบัญชีกลาง

4) ตัวชีว้ัดและเกณฑ์กการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข

5) ตัวชีว้ัดและเกณฑ์กการประเมินของส านักงานกพร.

แผนหลัก กพฉ. บก สธ. กพร. ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1.1

1  / 1.1.1 จ ำนวนของมำตรฐำนและหลักเกณฑ์เกีย่วกบัระบบ
กำรแพทยฉ์ุกเฉินที่ กพฉ.เห็นชอบและประกำศใช้

สรม. มีกำรสืบค้นเอกสำรทำง
วิชำกำร และยกร่ำง 
๑) มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำร
ด้ำนปฏิบัติกำรแพทย์
๒) หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกีย่วกบักำรประสำนและกำร
รำยงำนของสถำนพยำบำลฯ

ร่ำง มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำร
ด้ำนปฏิบัติกำรแพทย ์และ
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกีย่วกบักำรประสำนและกำร
รำยงำนของสถำนพยำบำลฯ 
ผ่ำนควำมเห็นผู้เชี่ยวชำญ
และผู้ให้บริหำร

น ำ ร่ำง มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติกำรด้ำนปฏิบัติ
กำรแพทย ์และหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกีย่วกบักำร
ประสำนและกำรรำยงำน
ของสถำนพยำบำลฯ ไป
ทดลองใช้ในพื้นที่จริง

เสนอ ร่ำง มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติกำรด้ำนปฏิบัติ
กำรแพทยแ์ละหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเกีย่วกบักำรประสำน
และกำรรำยงำนของ
สถำนพยำบำลฯ ต่อ
คณะอนุกรรมกำร/
คณะกรรมกำรที่เกีย่วข้อง

มีกำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำร
ด้ำนปฏิบัติกำรแพทยแ์ละหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเกีย่วกบักำรประสำนและกำรรำยงำน
ของสถำนพยำบำลฯ

2  / / / 1.1.2 จ ำนวนเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินตำม
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

สรม. มีเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติกำรฉกุเฉนิ จ ำนวน
 1 เร่ือง

มีเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติกำรฉกุเฉนิ จ ำนวน
 2 เร่ือง

มีเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติกำรฉกุเฉนิ จ ำนวน
 3 เร่ือง

มีเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติกำรฉกุเฉนิ จ ำนวน
 4 เร่ือง

มีเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติกำรฉกุเฉนิ 
จ ำนวน 5 เร่ือง

3  / 1.2 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉินที่มี
มำตรฐำน

สรม. มีกำรจัดท ำเคร่ืองมือประเมิน
ตนเองของจังหวัดและคู่มือ
เกีย่วกบัวิธีกำรน ำเคร่ืองมือไป
ใช้ในกำรประเมินตนเอง

มีกำรประชุมชี้แจงจังหวัด
เกีย่วกบัวิธีกำรน ำเคร่ืองมือไป
ใช้ในกำรประเมินตนเอง

มีรำยงำนผลกำรติดตำม
ระหว่ำงกำรน ำเคร่ืองมือไป
ใช้จริงในพื้นที่ ๖ เดือน

มีรำยงำนผลกำรติดตำม
ระหว่ำงกำรน ำเคร่ืองมือไปใช้
จริงในพื้นที่ ๙ เดือน

มีรำยงำนข้อมูลของจังหวัดที่มีระบบบริกำร
กำรแพทยฉ์ุกเฉินที่มีมำตรฐำนและ
ให้บริกำรกำรแพทยฉ์ุกเฉินอยำ่งคุณภำพ

4  / 1.3 ร้อยละของจังหวัดที่ให้บริกำรกำรแพทยฉ์ุกเฉินอยำ่งมี
คุณภำพ

สรม. มีการอบรมผู้ประเมิน

มาตรฐานระบบการแพทย์

ฉุกเฉินจังหวัด

มีผลการประเมินมาตรฐาน

ระบบการแพทยฉ์ุกเฉินจังหวัด

(EMS scoring system) 

อยา่งน้อย เขตละ ๑ จังหวัด

มีผลการประเมินระบบ

การแพทยฉ์ุกเฉินจังหวัด

(EMS scoring system) 

มากกว่าหรือเท่ากบั ๒๐ 

จังหวัด

มีผลการประเมินระบบ

การแพทยฉ์ุกเฉินจังหวัด(EMS

 scoring system) อยา่งน้อย 

เขตละ ๒ จังหวัด

มีผลการประเมินระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน

จังหวัด(EMS scoring system) อยา่งน้อย 

๓๒ จังหวัด

1.4

5  / / / 1.4.1 จ ำนวนศูนยรั์บแจ้งเหตุและส่ังกำรระดับเขตที่ได้
มำตรฐำนและมีคุณภำพ

สรม. มีคู่มือแนวปฏิบัติส ำหรับศูนย์
รับแจ้งเหตุและส่ังกำรระดับ
เขตและระดับจังหวัด

มีกำรอบรมและชี้แจง
แนวทำงปฏิบัติเพื่อพฒันำ
ศักยภำพบุคลำกรส ำหรับกำร
พฒันำศูนยรั์บแจ้งเหตุและส่ัง
กำรสู่มำตรฐำนระดับเขตและ
ระดับจังหวัด

มีจังหวัดน ำร่องในกำรพฒันำ
ศูนยรั์บแจ้งเหตุและส่ังกำรสู่
มำตรฐำนระดับจังหวัดไม่
น้อยกว่ำ ๑ จังหวัด

มีจังหวัดน ำร่องในกำรพฒันำ
ศูนยรั์บแจ้งเหตุและส่ังกำรสู่
มำตรฐำนระดับจังหวัดไม่
น้อยกว่ำ ๒ จังหวัด

มีเขตน ำร่องในกำรพฒันำศูนยรั์บแจ้งเหตุ
และส่ังกำรสู่มำตรฐำนระดับเขตไม่น้อยกว่ำ
 ๑ เขต

2.1

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัระบบการแพทยฉ์กุเฉนิเทียบกบัแผนที่ก าหนด

ล าดับ
KPI รหัสตัวชีว้ัด

New Coding
ชือ่ตัวชีว้ัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



แผนหลัก กพฉ. บก สธ. กพร. ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561
ล าดับ

KPI รหัสตัวชีว้ัด
New Coding

ชือ่ตัวชีว้ัด
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7  /  / / 2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรผลิตและพฒันำบุคลำกร สรม. ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมแผน 
 2 กจิกรรม

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมแผน 
 ๓ กจิกรรม

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมแผน 
 4 กจิกรรม

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมแผน 
 ๕ กจิกรรม

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมแผน  ๗ กจิกรรม

8  / 2.1.2 จ ำนวนผู้ปฏิบัติกำรที่ได้รับประกำศนียบัตรและต่ออำยุ สรม. มีผู้ได้รับประกำศนีย บัตร 
ร้อยละ 25

มีผู้ได้รับประกำศนีย บัตร 
ร้อยละ 35

มีผู้ได้รับประกำศนีย บัตร 
ร้อยละ 45

มีผู้ได้รับประกำศนีย บัตร 
ร้อยละ ๕๕

มีผู้ได้รับประกำศนีย บัตร ร้อยละ 65

2.2

9  / 2.2.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรธ ำรง
รักษำบุคลำกรในระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน

สรม. ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมค่ำ
เป้ำหมำย 1 ข้อ

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมค่ำ
เป้ำหมำย 2 ข้อ

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมค่ำ
เป้ำหมำย 3 ข้อ

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมค่ำ
เป้ำหมำย 4 ข้อ

ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมค่ำเป้ำหมำย 5 ข้อ

10  / 2.2.2 Ambulance Safety  (กำรคุ้มครองผู้ปฏิบัติกำรใน
ระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน)

สรม. มีแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อใช้
ก ำกบัติดตำม

มีกำรด ำเนินกำรในประเด็นข้อ
 ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ

มีกำรด ำเนินกำรในประเด็น
ข้อ ๑,๒ และ ๓ แล้วเสร็จ

มีกำรด ำเนินกำรในประเด็นข้อ
 ๑,๒,๓  และ ๔ แล้วเสร็จ

มีกำรด ำเนินกำรครบทั้ง ๕ ประเด็น

11  / 2.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรฝึกอบรมเพิ่มพนูควำมรู้และ
ทักษะบุคลำกรในระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉินตำมแผนที่
ก ำหนด

สรม. มีกำรร่วมประชุมหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องกบักำรฝึกอบรม
เพิ่มพนูควำมรู้และทักษะ
บุคลำกรในระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน

มีกำรจัดกจิกรรมเพิ่มพนู
ควำมรู้และทักษะบุคลำกร ๒ 
เร่ือง

มีกำรจัดกจิกรรมเพิ่มพนู
ควำมรู้และทักษะบุคลำกร 3 
เร่ือง

มีกำรจัดกจิกรรมเพิ่มพนู
ควำมรู้และทักษะบุคลำกร 4 
เร่ือง

มีกำรจัดกจิกรรมเพิ่มพนูควำมรู้และทักษะ
บุคลำกร 5 เร่ือง

12  / 3.1 จ ำนวนงบประมำณที่ใช้ในกำรพฒันำระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน

สสป. กำรก ำหนดกรอบกำรศึกษำ 
(นิยำมระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน)

มีกำรศึกษำ EMS business มีผลกำรศึกษำ EMS 
business

มีผลกำรศึกษำ EMS 
business พร้อมทั้งข้อเสนอ
เชิงนโยบำยเป้ำหมำยและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำน

มีผลกำรศึกษำ EMS business พร้อมทั้ง
ข้อเสนอเชิงนโยบำยเป้ำหมำยและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน เสนอ กพฉ.เห็นชอบ

13  / 3.2 ระเบียบ,ข้อบังคับและกฎหมำยต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำร
พฒันำระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉินครบถ้วนและมีแนวทำง
ปฏิบัติในกำรบังคับใช้ที่เหมำะสม

กกพ. มีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย

ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติ 

ตามแผนที่ก าหนดในปี ๖๑ 

ได้รับการลงนามโดยผู้มีอ านาจ

 จ านวน 1 เร่ือง

มีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย

ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติ 

ตามแผนที่ก าหนดในปี ๖๑ 

ได้รับการลงนามโดยผู้มีอ านาจ

 จ านวน 2 เร่ือง

มีระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมายต่างๆ และแนวทาง

ปฏิบัติ ตามแผนที่ก าหนดใน

ปี ๖๑ ได้รับการลงนามโดยผู้

มีอ านาจ จ านวน 3 เร่ือง

มีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย

ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติ 

ตามแผนที่ก าหนดในปี ๖๑ 

ได้รับการลงนามโดยผู้มีอ านาจ

 จ านวน 5 เร่ือง

มีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ และ

แนวทางปฏิบัติ ตามแผนที่ก าหนดในปี ๖๑ 

ได้รับการลงนามโดยผู้มีอ านาจ จ านวน 7 

เร่ือง

14  / 3.3 จ ำนวนจังหวัดที่สำมำรถสร้ำงสำรสนเทศเพื่อกำรใช้งำน
ได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด

กดท. อปุกรณ์ระบุต ำแหน่งรถ
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินได้รับกำร
บรรจุให้เป็นอปุกรณ์มำตรฐำน
ในกำรขึ้นทะเบียนรถ
ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน

รถปฏิบัติกำรฉุกเฉินที่ท ำงำน
อยูใ่นระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน 
มีอปุกรณ์ระบุต ำแหน่งติดไว้
ประจ ำรถ อยำ่งน้อยร้อยละ 
60 ของข้อมูลรถปฏิบัติกำร
ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนกบั
สถำบันฯอยำ่งถูกต้อง

ระบบสำรสนเทศกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (ITEMS) ได้รับกำร
ปรับปรุงให้แสดงสำรสนเทศ
ที่ถูกก ำหนดว่ำจ ำเป็น ต่อ
กำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินแล้ว
เสร็จ

มีจังหวัดสร้ำงรำยงำน และ
น ำไปใช้งำนอยำ่งน้อย 40 
จังหวัด

ร้อยละข้อร้องเรียนของจังหวัดที่ไม่สำมำรถ
ใช้สำรสนเทศได้เมือ่ต้องกำรใช้งำน ไม่เกนิ
ร้อยละ 8

15  / 3.4 จ ำนวนผลงำนวิจัย/วิชำกำร หรือนวัตกรรมที่จัดท ำเพื่อ
เผยแพร่และน ำไปใช้ได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด

สวว. มีแผนงำนวิจัย หรือวิชำกำร 
หรือนวัตกรรม เพื่อกำร
บริหำรเชิงกลยทุธ์ในระบบ
บริกำรกำรแพทยฉ์ุกเฉิน

ผ่ำนกำรเห็นชอบของผู้บริหำร
 หรืออนุกรรมกำร หรือ
คณะกรรมกำรที่เกีย่วข้อง

มีกำรน ำแผนงำนวิจัย หรือ
วิชำกำร หรือนวัตกรรม ไป
ปฏิบัติอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง

แผนงำนวิจัย หรือแผนงำน
วิชำกำร สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ตำมแผนที่ก ำหนด ไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ ๕๐

มีจ ำนวนผลงำนวิจัย หรือวิชำกำร หรือ
นวัตกรรม เสนอต่อผู้บริหำรและเผยแพร่สู่
สังคมเพื่อให้เกดิกำรใช้ประโยชน์

16  / 4.1 จ ำนวนจังหวัดที่มีระบบประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนเพื่อพฒันำระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน

สปพ. ท ำได้ ๓ องค์ประกอบ ใน ๒๐
 จังหวัด

ท ำได้ ๓ องค์ประกอบ ใน ๒๕
 จังหวัด

ท ำได้ ๓ องค์ประกอบ ใน 
๓๐ จังหวัด

ท ำได้ ๔ องค์ประกอบ ใน ๓๕
 จังหวัด

ท ำได้ 5 องค์ประกอบ ใน 40 จังหวัด

4.2



แผนหลัก กพฉ. บก สธ. กพร. ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561
ล าดับ

KPI รหัสตัวชีว้ัด
New Coding

ชือ่ตัวชีว้ัด
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

17  /  / / 4.2.1 จ ำนวนจังหวัดที่มีกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
ระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉินโดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด

สปพ. จ ำนวน ๓ จังหวัด จ ำนวน ๔ จังหวัด จ ำนวน ๕ จังหวัด จ ำนวน 6 จังหวัด จ ำนวน 7 จังหวัด

18  / 4.2.2 จ ำนวนจังหวัดที่มีกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
ระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน โดยเทศบำล องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอืน่

สปพ. จ ำนวน  ๒๐  จังหวัด จ ำนวน  ๒๕  จังหวัด จ ำนวน  ๓๐  จังหวัด จ ำนวน  35  จังหวัด จ ำนวน  40  จังหวัด

19  / 4.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำระบบประสำนงำนเพื่อ
สนับสนุนปฏิบัติกำรกำรแพทยฉ์ุกเฉินระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกีย่วข้องทั้งในและต่ำงประเทศ ทั้งในภำวะ
ปกติและสำธำรณภัย

สสป. มีกำรออกแบบระบบและ
ก ำหนดแนวทำงกำร
ประสำนงำน ร่วมกบั
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง ในกำร
ปฏิบัติกำรทำงบก ทำงน้ ำ 
และทำงอำกำศ รวมทั้งระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร และระบบสนับสนุน
ทรัพยำกรที่จ ำเป็น

มีกำรเตรียมควำมพร้อม
บุคลำกรและทรัพยำกรที่
จ ำเป็น ในพื้นที่เส่ียงภัย เพื่อ
พร้อมปฏิบัติงำนในภำวะภัย
พบิัติ เมือ่ได้รับกำรร้องขอ

มีกำรฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำม
แนวทำงกำรประสำนงำนที่
ระบุไว้ในขั้นตอนที1่

มีรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ 
กำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน
หรือกำรฝึกซ้อม

มีกำรจัดท ำแผนพฒันำปรับปรุงระบบตำม
ผลกำรทบทวนและวิเครำะห์เพื่อกำรพฒันำ
ในปีถัดไป

20  /  /  / 4.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระดับประเทศด้ำนกำรแพทยฉ์ุกเฉินกบัประชำคม
อำเซียนและนำนำชำติ

สสป. มีกำรด ำเนินกำรได้ ๑ ข้อ มีกำรด ำเนินกำรได้ ๒ ข้อ มีกำรด ำเนินกำรได้ ๓ ข้อ มีกำรด ำเนินกำรได้ ๔ ข้อ มีกำรด ำเนินกำรได้ครบทั้ง ๕ ข้อ

21  / 4.5 ระดับควำมส ำเร็จของภำคีภำคประชำชนในกำรมีส่วน
ร่วมผลักดันให้เกดิกำรพฒันำกำรแพทยฉ์ุกเฉิน

สปพ. กำรประชุมคณะท ำงำนฯ ก ำหนดเร่ืองและจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน

กำรด ำเนินงำนตำมแผนและ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน

น ำผลกำรด ำเนินงำนไปขยำย
ต่อในเครือข่ำยหรือพื้นที่

มีข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อ กพฉ.อยำ่งน้อย ๑ 
เร่ือง

5.1

22  / 5.1.1 จ ำนวนคร้ังของกำรโทรแจ้งเหตุหรือขอรับค ำปรึกษำ
ของประชำชนผ่ำนหมำยเลขฉุกเฉิน 1669

กสอ. ร้อยละ ๗๒ ร้อยละ ๗๔ ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐

23  / / 5.1.2 จ ำนวนคร้ังของกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่จุดเกดิเหตุของ
ชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินที่ผ่ำนระบบศูนยรั์บแจ้งเหตุและส่ัง
กำร

สปพ./สสป. ๑,๔๐๐,๐๐๐ รำย ๑,๔๕๐,๐๐๐ รำย ๑,๕๐๐,๐๐๐ รำย ๑,๕๕๐,๐๐๐ รำย ๑,๖๐๐,๐๐๐ รำย

24  / 5.1.3 สัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มำรับบริกำรที่ห้องฉุกเฉิน / 
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มำห้องฉุกเฉินทั้งหมด

สปพ. สัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มำ
รับกำรรักษำในห้องฉุกเฉิน
ลดลง ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๑

สัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มำ
รับกำรรักษำในห้องฉุกเฉิน
ลดลง ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 1.5

สัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มำ
รับกำรรักษำในห้องฉุกเฉิน
ลดลง ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 2

สัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มำ
รับกำรรักษำในห้องฉุกเฉิน
ลดลง ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 2.5

สัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มำรับกำรรักษำใน
ห้องฉุกเฉินลดลง ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 3

25  / / 5.1.4 สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มำด้วยระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน / ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มำห้องฉุกเฉินทั้งหมด

สปพ. ร้อยละ ๑๒ ร้อยละ ๑๔ ร้อยละ ๑๖ ร้อยละ ๑๘ ร้อยละ ๒๐

26  / 5.2 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ที่มีควำมรู้เบื้องต้น
ในกำรดูแลตนเองและผู้อืน่ กำรขอควำมช่วยเหลือ กำร
อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรให้บริกำรกำรแพทยฉ์ุกเฉิน

กสอ./สวว. เพิ่มขึ้นน้อยกว่ำร้อยละ ๑ 
จำกปีล่ำสุด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำกปีล่ำสุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำกปีล่ำสุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จำกปีล่ำสุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป จำกปีล่ำสุด

27  /  /  / 6.1 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง

สบก. 1 2 3 4 5



แผนหลัก กพฉ. บก สธ. กพร. ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
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6.1.1 3.1.1 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่
ได้รับอนุมัติ (ร้อยละ 40)

สบก. ระดับ 1
เบิกจ่ำยน้อยกว่ำมติ ครม.

 ร้อยละ 8

ระดับ 2
เบิกจ่ำยน้อยกว่ำมติ ครม.

 ร้อยละ 6

ระดับ 3
เบิกจ่ำยน้อยกว่ำมติ 

ครม. ร้อยละ 4

ระดับ 4
เบิกจ่ำยน้อยกว่ำมติ ครม.

 ร้อยละ 2

ระดับ 5
เบิกจ่ำยได้ตำมมติ ครม.

6.1.2 3.1.2  กำรรำยงำนกำรรับจ่ำย และกำรใช้
จ่ำยเงินรำยได้ที่ไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้ (ร้อยละ
 20)

สบก. ระดับ 1
80 วัน

ระดับ 2
75 วัน

ระดับ 3
70 วัน

ระดับ 4
65 วัน

ระดับ 5
60 วัน

6.1.3 3.1.3 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล/
กระทรวงกำรคลัง (ร้อยละ 40)

สบก. 1
ไม่สำมำรถด ำเนินงำน

- - - 5
ด ำเนินงำนได้ส ำเร็จ

28  /  /  / 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบ
บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ

กสอ. 65 70 75 80 85

29  /  / 6.2.2 สัดส่วนผู้ป่วยฉกุเฉนิวิกฤตที่เร่ิมได้รับการ

ปฏิบัติการฉกุเฉนิภายใน 8 นาที (ทั้งหมด)

สสป. 43 45 47 49 51

30  / 6.2.3 จ านวนคร้ังของการดูแลผู้ป่วยฉกุเฉนิที่จุดเกดิ
เหตุของชุดปฏิบัติการฉกุเฉนิที่ผ่านระบบศูนยรั์บ
แจ้งเหตุและส่ังการ

สปพ./สสป. 1,300,000 คร้ัง 1,350,000 คร้ัง 1,400,000 คร้ัง 1,450,000 คร้ัง 1,500,000 คร้ัง

31  /  / 6.3 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน สยศ. 1 2 3 4 5

๑ .กำรจัดให้มีหรือทบทวนแผนยทุธศำสตร์ 
ระยะยำว ( ๓-๕ ปี ) และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีบัญชี 2562

สยศ.

๑) กำรก ำหนดทิศทำงยทุธศำสตร์ และ
เป้ำประสงค์ที่ สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์
จัดต้ังและพันธกจิของทุนหมุนเวียน

สยศ. คณะกรรมกำรบริหำรทุน
หมุนเวียนไม่มีก ำหนดทิศทำง
ยทุธศำสตร์และเป้ำประสงค์
ของทุนหมุนเวียน

คณะกรรมกำรบริหำรทุน
หมุนเวียนรับทรำบและ
เห็นชอบทิศทำงยทุธศำสตร์
และเป้ำประสงค์ที่ผู้บริหำร
ทุนหมุนเวียนน ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนพจิำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบทิศทำงยทุธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์ที่ผู้บริหำรทุนหมุนเวียนน ำเสนอ
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๒) กำรจัดให้มีหรือทบทวนแผนยทุธศำสตร์ (
 ๓-๕ ปี )และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562
 ที่มีคุณภำพและระบุองค์ประกอบส ำคัญ
ครบถว้น

สยศ. แผนยทุธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมี
องค์ประกอบไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์

แผนยทุธศำสตร์หรือ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมี
องค์ประกอบครบถ้วน

แผนยทุธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมี
องค์ประกอบครบถ้วน

แผนยทุธศำสตร์หรือ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมี
คุณภำพและสำมำรถน ำไปใช้
ได้จริงในทำงปฏิบัติ

แผนยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีมีคุณภำพและสำมำรถน ำไปใช้ได้
จริงในทำงปฏิบัติงำน

๒. กำรติดระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ส ำคัญ และ
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิของทุนหมุนเวียน

สยศ.

๑) คณะกรรมกำรมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ ส ำคัญ ของทุนหมุนเวียนอยำ่ง
ครบถว้นและเพียงพอ

มีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญทั้งส้ิน ๑ 
ด้ำน เป็นรำยไตรมำส

มีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญทั้งส้ิน ๒ 
ด้ำนเป็นรำยไตรมำส

มีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญทั้งส้ิน ๓ 
ด้ำน เป็นรำยไตรมำส

มีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญทั้งส้ิน ๔ 
ด้ำนเป็นรำยไตรมำส

มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญทั้งส้ิน
 ๕ ด้ำนเป็นรำยไตรมำส

๓ . กำรจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหำร
ระดับสูงของทุนหมุนเวียน

สยศ.
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๑). กำรจัดให้มีระบบประเมินผลภำยในทุน
หมุนเวียน

สยศ. มีกำรประเมินผลระดับ
องค์กรที่เป็นระบบ และ

มีหลักเกณฑ์ชัดเจน

- มีกำรประเมินผล
ผู้บริหำรทุนหมุนเวียนที่

เป็นระบบ โดยไม่มี
หลักเกณฑ์ชัดเจน

สอดคล้องและเชื่อมโยง
กบัหลักเกณฑ์และ

เป้ำหมำยระดับองค์กร

- มีกำรประเมินผลผู้บริหำรทุน
หมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยมี

หลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกบัหลักเกณฑ์และเป้ำหมำย

ระดับองค์กร

๔ . กำรเปิดเผยขอ้มูลขำ่วสำรแกผู้่มีส่วนได้ส่วน
เสีย

สยศ.

๑) มีกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศที่ครบถว้น
 ถกูต้อง เชื่อถอืได้ ทันกำล

มีกำรเปิดเผยครบถว้น <
 ๗ ประเด็น

มีกำรเปิดเผยครบถว้น ๗
 ประเด้น

มีกำรเปิดเผยครบถว้น ๘
 ประเด็น

มีกำรเปิดเผยครบถว้น ๙
 ประเด็น

มีกำรเปิดเผยครบถว้น ๑๐ ประเด็น
ขึ้นไป

๕ . ผลส ำเร็จจำกกำรก ำกบัดูแลทุนหมุนเวียน
ของคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน ( ร้อย
ละ ๑๐ )

สยศ.

๑)  ผลส ำเร็จจำกกำรก ำกบัดูแลทุน
หมุนเวียนของคณะกรรมกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน

สยศ. ทุนหมุนเวียนมีคะแนน
ประเมินผลโดยรวมต่ ำ
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ ๐.๕ 
คะแนน

ทุนหมุนเวียนมีคะแนน
ประเมินผลโดยรวมต่ ำ
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ ๐.๒๕ 
คะแนน

ทุนหมุนเวียนมีคะแนน
ประเมินผลโดยรวม
เท่ำกบัปีที่ผ่ำนมำ

ทุนหมุนเวียนมีคะแนน
ประเมินผลโดยรวม
มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ๐.๒๕
 คะแนน

ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผล
โดยรวมเท่ำกบั ๕ คะแนน หรือ
มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ๐.๕๐ คะแนน

32  /  / 6.4 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กพอ. 1 2 3 4 5

/ / 6.4.1 ๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน

๑)  กำรจัดให้มีระบบขอ้ร้องเรียน ช่องทำงกำร
รับขอ้ร้องเรียนและกำรจัดท ำรำยงำนสรุป
เกี่ยวกบัขอ้ร้องเรียนภำยในองค์กรน ำเสนอ
ผู้บริหำรขององค์กร

กพอ. มีกำรระบุช่องทำงรับขอ้
ร้องเรียนและมีกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุปน ำเสนอเป็น
รำยปี

มีกำรระบุช่องทำงรับขอ้
ร้องเรียนและเสนอแนว
ทำงแกไ้ขพร้อมทั้งมีกำร
จัดท ำรำยงำนสรุป
น ำเสนอเป็นรำยปี

มีกำรระบุช่องทำงรับขอ้
ร้องเรียนและมีกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุปน ำเสนอเป็น
รำยไตรมำส

มีกำรระบุช่องทำงรับขอ้
ร้องเรียนและเสนอแนว
ทำงแกไ้ขพร้อมทั้งมีกำร
จัดท ำรำยงำนสรุป
น ำเสนอเป็นรำยไตรมำส

มีกำรระบุช่องทำงรับขอ้ร้องเรียนและ
เสนอแนวทำงแกไ้ขพร้อมทั้งมีกำร
จัดท ำรำยงำนสรุปน ำเสนอเป็นรำย
เดือน

/ / 6.4.2 ๒. กำรก ำหนดวัตถปุระสงค์กำรบริหำรควำมเส่ียง กพอ.

๑) กำรจัดท ำ/ทบทวนคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง กพอ. ไม่มีกำรจัดท ำ / ทบทวน
คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง

ทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่ำง
จัดท ำ / ทบทวนคู่มือกำร
บริหำรควำมเส่ียง

คู่มือกำรบริหำรควำม
เส่ียงของทุนหมุนเวียน
แล้วเสร็จ โดยมี
องค์ประกอบที่ดีของ
คู่มือครบถว้น

ครบถว้นตำมระดับ ๓ 
และคู่มือกำรบริหำรควำม
เส่ียงผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร
บริหำรทุนหมุนเวียน

ครบถว้นตำมระดับ ๔ และเผยแพร่
คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงให้กบั
ผู้บริหำรและพนักงำนในองค์กร

/ / 6.4.3 ๓. กำรระบุควำมเส่ียงระดับองค์กร กพอ.
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๑) กำรระบุควำมเส่ียงระดับองค์กร กพอ. มีกำรระบุปัจจัยเส่ียง
ระดับองค์กรแต่ไม่
สอดคล้องกบั
กระบวนกำรควบคุม
ภำยใน

มีกำรระบุปัจจัยเส่ียง
ระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์
กำรพิจำรณำระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอ
ควบคู่ไปกบักำรระบุควำม
เส่ียงระดับองค์กร

ครบถว้นตำมระดับ ๒ 
และกำรระบุปัจจัยเส่ียง
ระดับองค์กรได้พิจำรณำ
ถงึระดับควำมเส่ียงที่
เหลืออยู่ (Residual 
Risk)หลังจำกกำร
ควบคุมภำยใน

ครบถว้นตำมระดับ ๓ 
และปัจจัยเส่ียงระดับ
องค์กรมีควำมเชื่อมโยงกบั
เป้ำหมำยประจ ำปีของ
ทุนหมุนเวียน

ครบถว้นตำมระดับ ๔ และสำมำรถ
แสดงถงึควำมเชื่อมโยงระหว่ำงปัจจัย
เส่ียงที่เหลืออยู่ในปีกอ่นหน้ำกบัปีที่
ประเมินได้ชัดเจน

/ / 6.4.4 ๔ . กำรประเมินควำมรุนแรงของควำมเส่ียง
ระดับองค์กร

กพอ.

๑) กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของควำม
เส่ียงระดับองค์กร (ระดับควำมรุนแรง=โอกำส x
 ผลกระทบ )

กพอ. ไม่มีกำรประเมินระดับ
ควำมรุนแรงของควำม
เส่ียงระดับองค์กร

มีกำรประเมินเฉพำะ
โอกำสหรือผลกระทบ
ของควำมเส่ียงระดับ
องค์กร

มีกำรประเมินทั้งโอกำส
และผลกระทบครบทุก 
ควำมเส่ียงระดับองค์กร

มีกำรประเมินทั้งโอกำส
และผลกระทบ ครบทุก 
ควำมเส่ียงระดับองค์กร 
โดยใช้ฐำนขอ้มูลของทุน
หมุนเวียนในกำรพิจำรณำ

ครบถว้นตำมระดับ ๔ รวมถงึมีกำร
จัดท ำแผนภำพควำมเส่ียงระดับ 
องค์กร (Risk Profile)

/ / 6.4.5 ๕. กำรตอบสนองควำมเส่ียง กพอ.

๑) กำรก ำหนดแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง
ระดับองค์กร

กพอ. ไม่มีกำรก ำหนดแผนงำน
กำรบริหำรควำมเส่ียง

มีกำรก ำหนดแผนงำน
กำรบริหำรควำมเส่ียง
มำกกว่ำร้อยละ ๕๐ ของ
ควำมเส่ียงระดับองค์กร

มีกำรก ำหนดแผนบริหำร
ควำมเส่ียง ครบทุก 
ปัจจัยเส่ียงระดับองค์กร

มีกำรก ำหนดแผนบริหำร
ควำมเส่ียงครบทุกปัจจัย
เส่ียงระดับองค์กรโดยมี
กำรวิเครำะห์ 
Cost-Benefit  ในแต่ละ
ทำงเลือก

ครบถว้นตำมระดับ ๔ รวมถงึแผน
บริหำรควำมเส่ียงผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน

/ / 6.4.6 ๖. กจิกรรมกำรควบคุมภำยใน กพอ.

๑) ผู้บริหำรสูงสุดและผู้บริหำรระดับรองมีกำร
สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนที่
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน

กพอ. ไม่มีกำรสอบทำนรำยงำน มีกำรสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน หรือ ที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินครบทุกไตร
มำส

มีกำรสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน และ ที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินครบทุกไตร
มำส

มีกำรสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินครบทุกไตร
มำส และมีกำรสอบทำน
ที่มีควำมถี่มำกกว่ำรำย
ไตรมำส

มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
และ ที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินครบทุกไตร
มำสและมีกำรสอบทำนเป็นรำยเดือน
ครบ ๑๒ เดือน

/ / 6.4.7 ๗ . สำรสนเทศและกำรส่ือสำร กดท.

๑) กำรใช้สำรสนเทศเพือ่สนับสนุนกำรติดตำม
กำรด ำเนินกจิกรรมตำมแผนกำรบริหำรควำม
เส่ียง

กดท. ไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำม
เส่ียงได้

สำมำรถด ำเนินงำนตำม
แผนบริหำรควำมเส่ียงได้
มำกกว่ำร้อยละ ๕๐ ของ
แผน

ด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเส่ียงได้
ครบถว้น ครบทุก ปัจจัย
เส่ียง

ครบถว้นตำมระดับ ๓ 
และควำมเส่ียงระดับ
องค์กรลดลงได้มำกกว่ำ 
ร้อยละ ๕๐ ของ
เป้ำหมำยรวมตำมแผน
ควำมเส่ียง

ครบถว้นตำมระดับ ๓ และระดับ
ควำมรุนแรงของปัจจัยเส่ียงทุกปัจจัย
เส่ียงสำมำรถลดลงได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด

/ / 6.4.8 ๘. กำรติดตำมและประเมินผล กพอ.
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๑) กำรประเมินผลกำรควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment: CSA) ครบถว้น
ทั้งองค์กร (ระดับฝ่ำย/หน่วยงำนภำยใน)

กพอ. ไม่มีกำรประเมิน CSA - มีกำรประเมิน CSA ไม่
ครบถว้นทั้งองค์กร

- มีกำรประเมิน CSA ครบถว้นทั้งองค์กร

๒) กำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองตำม
ระเบียบ คตง. ขอ้ ๖

กพอ. ไม่ส่งผลกำรประเมิน / 
ส่งผลกำรประเมินล่ำช้ำ

กว่ำก ำหนดเวลำ

- - - ทันตำมก ำหนดเวลำ (ภำยใน ๙๐ วัน 
นับต้ังแต่ส้ินปีบัญชี )

๓) กำรประเมินกำรควบคุมอยำ่งเป็นอสิระทั่ว
ทั้งองค์กร ( Independent Assessment : IA )

กพอ. ไม่มีกำรประเมิน IA - มีกำรประเมิน IA เฉพำะ
 CSA

- มีกำรประเมิน IA ครบถว้นทุก CSA

33  /  / 6.5 การตรวจสอบภายใน กตน. 1 2 3 4 5

๑ . บทบำทควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

๑) บทบำทคณะกรรมกำรตรวจสอบ กตน. ไม่มีกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และจัดท ำกฏบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
แล้วเสร็จ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีกำรประชุมไม่ครบทุก
ไตรมำส เพือ่พิจำรณำ
ประเด็นที่ส ำคัญเกี่ยวกบั
กำรด ำเนินงำนของหน่วย
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม
ไตรมำสละ ๑ คร้ัง เพือ่พิจำรณำ
ประเด็นที่ส ำคัญเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน

๒) กำรจัดท ำกฏบัตรของหน่วยตรวจสอบภำยใน กตน. มีกำรจัดท ำกฏบัตรที่มี
ประเด็นส ำคัญไม่ครบถว้น

มีกำรจัดท ำกฏบัตรที่มี
ประเด็นส ำคัญครบถว้น
และกฏบัตรได้รับควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/ผู้บริหำร
สูงสุดของทุนหมุนเวียน

มีกำรจัดท ำกฏบัตรที่มีประเด็นส ำคัญ
ครบถว้นและกฏบัตรได้รับคววำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/ผู้บริหำรสูงสุดของทุน
หมุนเวียนและมีกำรแจ้งเวียนกฏบัตร
ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทรำบ

๓) บทบำทของหน่วยตรวจสอบภำยในที่ครบถว้น กตน. หน่วยตรวจสอบภำยในมี
บทบำทในกำรตรวจสอบ
เฉพำะด้ำนขอ้มูลและ
รำยงำนทำงกำรเงิน
(Financial)

- หน่วยตรวจสอบภำยในมี
บทบำทในกำรตรวจสอบ
เฉพำะด้ำนขอ้มูลและ
รำยงำนทำงกำรเงิน
(financial)กำรปฏิบัติ
ตำมกฏระเบียบต่ำงๆ
(compliance)และกำร
ด ำเนินงำนในทุก
กจิกรรมขององค์กร
(Operation)

- หน่วยตรวจสอบภำยในมีบทบำทใน
กำรตรวจสอบเฉพำะด้ำนขอ้มูลและ
รำยงำนทำงกำรเงิน(Financial)กำร
ปฏิบัติตำมกฏระเบียบต่ำงๆ
(Compliance)และกำรด ำเนินงำนใน
กจิกรรมขององค์กร(Operation)และ
ระบบสำรสนเทศ(IT audit)

๔) บทบำทในกำรให้ค ำปรึกษำ กตน. ไม่มีกำรให้ค ำปรึกษำแก่
ฝ่ำยบริหำร

มีกำรให้ค ำปรึกษำตำม
แนวทำงกำรตรวจสอบ
บำงเร่ือง

มีกำรให้ค ำปรึกษำตำม
แนวทำงกำรตรวจสอบ
ครบทุกเร่ือง

มีกำรให้ค ำปรึกษำ
นอกเหนือจำกแนวทำง
กำรตรวจสอบบำงส่วน

มีกำรให้ค ำปรึกษำนอกเหนือจำกแนว
ทำงกำรตรวจสอบครบถว้น
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2. ควำมเป็นอสิระ กตน.

๑) โครงสร้ำงองค์กรมีควำมเป็นอสิระ กตน. โครงสร้ำงองค์กรไม่
ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในมีควำมเป็นอสิระ
ในกำรปฏิบัติงำน

- - - โครงสร้ำงองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจ
สอบภำยในมีควำมเป็นอสิระในกำร
ปฏิบัติงำน

๒) ควำมเป็นอสิระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน

กตน. ผู้ตรวจสอบภำยในได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติงำน
อื่นที่ไม่ไช่งำนที่เกี่ยวกบั
กำรตรวจสอบภำยใน

- - - ผู้ตรวจสอบภำยในไม่ได้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบัติงำนอื่นที่ไม่ใช่งำนที่เกี่ยวกบั
กำรตรวจสอบภำยใน

๓. กำรวำงแผนตรวจสอบระยะยำว และแผน
ตรวจสอบประจ ำปี

กตน.

๑) กำรวำงแผนตรวจสอบระยะยำว กตน. ไม่มีกำรวำงแผน
ตรวจสอบระยะยำว

- แผนกำรตรวจสอบระยะ
ยำวมีกำรประเมินควำม
เส่ียงค่อนขำ้งเป็นระบบ

- แผนกำรตรวจสอบระยะยำวมีกำร
ประเมินควำมเส่ียงเป็นระบบ

๒) กำรจัดท ำแผนตรวจสอบประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ตำมควำมเส่ียง

กตน. ไม่มีกำรวำงแผน
ตรวจสอบประจ ำปี

- แผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีมีกำรประเมิน
ควำมเส่ียงค่อนขำ้งเป็น
ระบบ

- แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีมีกำร
ประเมินควำมเส่ียงเป็นระบบ

๓) กำรน ำควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรมำเป็นส่วน
หนึ่งของกำรจัดท ำแผน

กตน. ไม่มีกำรน ำควำมเห็นของ
ฝ่ำยบริหำรมำเป็นส่วน
หนึ่งในกำรจัดท ำแผน

- มีกำรจัดท ำหนังสือ
เพือ่ให้ฝ่ำยบริหำรแสดง
ควำมเห็นในกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบและ
ฝ่ำยบริหำรได้แสดง
ควำมเห็นตอบกลับมำ

- มีกำรสัมภำษณ์ฝ่ำยบริหำรซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนกำรวำงแผนกำร
ตรวจสอบ

๔. กำรวำงแผนในรำยละเอยีดและกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ

กตน.

๑) กำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบที่มี
องค์ประกอบครบถว้น

กตน. ไม่มีกำรจัดท ำแนว
ทำงกำรตรวจสอบ

- มีกำรจัดท ำแนวทำงกำร
ตรวจสอบที่มี
องค์ประกอบครบถว้น

- มีกำรจัดท ำแนวทำงตรวจสอบครบทุก
เร่ืองที่ตรวจสอบและมีองค์ประกอบ
ครบถว้น

๒) กำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบตำมควำม
เส่ียง

กตน. ไม่มีกำรจัดท ำแนว
ทำงกำรตรวจสอบ

มีกำรจัดท ำแนวทำงกำร
ตรวจสอบไม่ตำมฐำน
ควำมเส่ียงและไม่ครบทุก
เร่ืองที่ท ำกำรตรวจสอบ

มีกำรจัดท ำแนวทำงกำร
ตรวจสอบไม่ตำมฐำน
ควำมเส่ียงแต่ครบทุก
เร่ืองที่มีกำรตรวจสอบ

มีกำรจัดท ำแนวทำงกำร
ตรวจสอบตำมควำมเส่ียง
 แต่ไม่ครบทุกเร่ืองที่
ตรวจสอบ

มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบ
ตำมควำมเส่ียง และครบทุกเร่ืองที่
ตรวจสอบ

๕. กำรปิดกำรตรวจสอบ กำรรำยงำนผล และ
กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมขอ้เสนอแนะ

กตน.
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๑) กำรเปิดกำรตรวจสอบอยำ่งเป็นทำงกำร กตน. ไม่มีกำรเปิดกำร
ตรวจสอบอยำ่งเป็น
ทำงกำร

- - มีกำรเปิดกำรตรวจสอบอยำ่งเป็น
ทำงกำร

๒) กำรปิดกำรตรวจสอบอยำ่งเป็นทำงกำร กตน. ไม่มีกำรปิดกำรตรวจสอบ
อยำ่งเป็นทำงกำร

- - มีกำรปิดกำรตรวจสอบอยำ่งเป็น
ทำงกำร

๓) รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีองค์ประกอบ
ครบถว้นและทันกำล

กตน. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
มีองค์ประกอบครบถว้น
และส่งให้หัวหน้ำหน่วย
รับตรวจกำรเกนิกว่ำ ๑๕ 
วันหลังจำกกำรปิดกำร
ตรวจสอบ

- รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบมีองค์ประกอบ
ครบถว้นและส่งให้
หัวหน้ำหน่วยรับตรวจ
ภำยใน ๑๕ วัน หลังจำก
กำรปิดกำรตรวจสอบ

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบมี
องค์ประกอบครบถว้นและส่งให้
หัวหน้ำหน่วยรับตรวจภำยใน ๗ วัน
หลังกำรปิดกำรตรวจสอบ

๔) มีระบบในกำรติดตำมขอ้เสนอแนะและ
สำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมขอ้เสนอแนะ
ได้อยำ่งครบถว้น

กตน. ไม่มีกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนตำม
ขอ้เสนอแนะ

- มีกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนตำม
ขอ้เสนอแนะเพียง
บำงส่วน

- มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำม
ขอ้เสนอแนะอยำ่งครบถว้นและมีกำร
รำยงำนผลกำรติดตำมต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้บริหำร
สูงสุด

34  /  / 6.6.1 การบริหารจัดการสารสนเทศ กดท. 1 2 3 4 5

๑. แผนแม่บทสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำร
สำรสนเทศ

กดท.

๑) มีกำรจัดท ำ / ทบทวนแผนแม่บทสำรสนเทศ
ที่มีควำมสอดคล้องกบัแผนยทุธศำสตร์ทั้ง 
วิสัยทัศน์ พันธกจิ และยทุธศำสตร์ที่ส ำคัญ

กดท. ไม่มีกำรจัดท ำ / ทบทวน
แผนแม่บทสำรสนเทศ

มีกำรจัดท ำ/ ทบทวน
แผนแม่บทฯ แต่ไม่
ตอบสนอง และสนับสนุน
ต่อแผนยทุธศำสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์ภำรกจิ รวมทั้ง
กลยทุธ์ของทุนหมุนเวียน

มีกำรจัดท ำ/ ทบทวน
แผนแม่บทฯ ที่ตอบสนอง
 และสนับสนุนต่อแผน
ยทุธศำสตร์ทั้งวิสัยทัศน์
ภำรกจิ รวมทั้งกลยทุธ์
ของทุนหมุนเวียน

มีกำรจัดท ำ/ ทบทวน
แผนแม่บทฯ ที่ตอบสนอง
 และสนับสนุนต่อแผน
ยทุธศำสตร์ทั้งวิสัยทัศน์
ภำรกจิ รวมทั้งกลยทุธ์
ของทุนหมุนเวียนและมี
กำรระบุโครงกำรที่ 
เกี่ยวขอ้ง ๒ ประเด็น

มีกำรจัดท ำ/ ทบทวนแผนแม่บทฯ ที่
ตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผน
ยทุธศำสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ภำรกจิ 
รวมทั้งกลยทุธ์ของทุนหมุนเวียนและมี
กำรระบุโครงกำรที่ เกี่ยวขอ้ง ๔ 
ประเด็น

๒) แผนกำรปฏิบัติกำรสำรสนเทศ ประจ ำปี 
2562 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถว้น

ไม่มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีที่มีองค์ประกอบ
หลัก ที่ดี แต่ไม่ครบถว้น
ตำมที่ ก ำหนด

มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีที่มี
องค์ประกอบหลักที่ดี
ครบถว้นตำมที่ก ำหนด

มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีที่มี
องค์ประกอบหลักที่ดี 
ครบถว้นตำมก ำหนดและ
มีองค์ประกอบเพิม่เติม ๑
 ประเด็น

มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่
มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถว้นตำม
ก ำหนดและมีองค์ประกอบเพิม่เติม ๒
 ประเด็น

/ / 6.6.2 ๒ . กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ กดท.

๒.๑ ระบบกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศที่
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ( EIS / MIS )

กดท.
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๑) ควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
( EIS / MIS )

กดท. มีระบบที่มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน แต่
ขอ้มูลไม่มีควำมทันกำล 
และไม่มีกำรเทียบกบั
เป้ำหมำยในระดับทุน
หมุนเวียน

มีระบบที่มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ซ่ึง
ขอ้มูลมีควำมทันกำล แต่
ไม่มีกำรเทียบกบั
เป้ำหมำยในระดับทุน
หมุนเวียน

มีระบบที่มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึง
ขอ้มูลมีควำมทันกำล
และมีกำรเทียบกบั
เป้ำหมำยในระดับทุน
หมุนเวียน

มีระบบที่มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนขอ้มูลมี
ควำมทันกำลและมีกำร
เทียบกบัเป้ำหมำยใน
ระดับทุนหมุนเวียนและ
ระดับอื่นที่ถำ่ยทอดจำก
เป้ำหมำยของทุน
หมุนเวียน (ฝ่ำย / บุคคล)

ระบบดังกล่ำวมีกำรประเมินผลลัพธ์ 
และผลลัพธ์แสดงว่ำผู้บริหำรมีกำรใช้
งำนผ่ำนระบบอยำ่งเต็มศักยภำพ

๒ .๒ ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำร
ภำยในทุนหมุนเวียน

กดท.

๑) ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำร
ภำยในทุนหมุนเวียน

กดท. มีระบบที่สนับสนุนกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและ/หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำรแต่ระบบ
ดังกล่ำวไม่มีกำรใช้งำน

มีระบบที่สนับสนุนกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและ/หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำรแต่ไม่ใช่กำร
สนับสนุนภำรกจิหลัก
ของทุนหมุนเวียน

มีระบบที่สนับสนุนกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและ/หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำรและเป็นกำร
สนับสนุนภำรกจิหลัก
ของทุนหมุนเวียน

มีระบบที่สนับสนุนกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและ/หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำรและเป็นกำร
สนับสนุนภำรกจิหลัก
ของทุนหมุนเวียนมีกำร
ประเมินผลลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดงว่ำมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีกว่ำ
เป้ำหมำย

มีระบบที่สนับสนุนกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและ /
หรือสนับสนุนกำรอ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้ใช้บริกำรและเป็นกำร
สนับสนุนภำรกจิหลักของทุน
หมุนเวียนมีกำรประเมินผลลัพธ์และ
ผลลัพธ์แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนินงำนใน
ระดับดีอยำ่งต่อเนื่อง

๒.๓ ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำร
ภำยนอกทุนหมุนเวียน

กดท.

๑) ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำร
ภำยนอกทุนหมุนเวียน

กดท. มีระบบที่สนับสนุนกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและ/หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำรแต่ระบบ
ดังกล่ำวไม่มีกำรใช้งำน

มีระบบที่สนับสนุนกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและ / หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำรแต่ไม่ใช่กำร
สนับสนุนภำรกจิหลัก
ของทุนหมุนเวียน

มีระบบที่สนับสนุนกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและ /หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำรและเป็นกำร
สนับสนุนภำรกจิหลัก
ของทุนหมุนเวียน

มีระบบที่สนับสนุนกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและ/หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำรและเป็นกำร
สนับสนุนภำรกจิหลัก
ของทุนหมุนเวียนมีกำร
ประเมินผลลัพธ์และ
ผลลัพธ์แสดงว่ำมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีกว่ำ
เป้ำหมำย

มีระบบที่สนับสนุนกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและ/หรือ
สนับสนุนกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำร และเป็นกำรสนับสนุน
ภำรกจิหลักของทุนหมุนเวียนมีกำร
ประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ำมี
ผลกำรด ำเนินงำนในระดับดีอยำ่ง
ต่อเนื่อง

35  /  / 6.7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล สบก. 1 2 3 4 5

1. ปัจจัยพืน้ฐำน (Fundamental) ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

สบก.
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๑) มีปัจจัยพืน้ฐำน(Fundamental) ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

สบก. มีปัจจัยพืน้ฐำนแต่ไม่
ครบถว้นโดยมีเพียงปัจจัย
ใดปัจจัยหนึ่ง

มีปัจจัยพืน้ฐำนแต่ไม่
ครบถว้นโดยมีเพียง ๒ 
ปัจจัยจำกทั้งหมด ๓ 
ปัจจัย

มีปัจจัยพืน้ฐำน ครบถว้น มีปัจจัยพืน้ฐำน ครบถว้น 
โดยที่  
   มีโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนทุนหมุนเวียน
และค ำบรรยำยลักษณะ
งำนที่สอดคล้องกบั
ยทุธศำสตร์หรือกลยทุธ์
ของทุนหมุนเวียนหรือ
   มีกำรน ำค ำบรรยำย
ลักษณะงำน (Job 
Description) ไปใช้เพือ่
สรรหำผู้ด ำรงต ำเหน่ง
ตำมมำตรฐำนของ
โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน
 หรือ  มีกำรน ำผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำน
รำยบุคคล ไปใช้เพือ่
วำงแผนพัฒนำรำยบุคคล
และเล่ือนขั้น/ ให้
ผลตอบแทน

มีปัจจัยพืน้ฐำน ครบถว้น โดยที่    มี
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนทุน
หมุนเวียน และค ำบรรยำยลักษณะ
งำนที่สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ หรือ 
กลยทุธ์ของทุนหมุนเวียน
     มีกำรน ำค ำบรรยำยลักษณะงำน 
(Job Description) ไปใช้เพือ่สรรหำ
ผู้ด ำรงต ำเหน่งตำมมำตรฐำนของ
โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน  มีกำรน ำ
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
รำยบุคคล ไปใช้เพือ่วำงแผนพัฒนำ
รำยบุคคลและเล่ือนขั้น / ให้
ผลตอบแทน 

๒. กำรเพิม่ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

สบก.

๑)  ระดับควำมส ำเร็จในกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

สบก.

(๑)  กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ ปี 
2561

สบก. มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ 
ประจ ำปีบัญชี 2561 ได้
ร้อยละ ๖๐

มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ 
ประจ ำปีบัญชี 2561 ได้
ร้อยละ ๘๐

มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ 
ประจ ำปีบัญชี 2561 ได้
ร้อยละ ๑๐๐

มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ 
ประจ ำปีบัญชี 2561 ได้
ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ - มี
ผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนที่ดีกว่ำเป้ำหมำยที่  
ก ำหนดไว้ ฯ ครบถว้นทุก
แผนปฏิบัติกำร ฯ หรือ - 
มีกำรจัดท ำรำยงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร ฯ ที่
ครอบคลุมถงึ
องค์ประกอบต่ำงๆ อยำ่ง
ครบถว้นได้แกป่ัจจัย 
ส ำเร็จ ปัญหำ / อปุสรรค
 และ ขอ้เสนอแนะ

มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
 ประจ ำปีบัญชี 2561 ได้ร้อยละ 
๑๐๐ โดยที่  - มีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนที่ดีกว่ำเป้ำหมำยที่  ก ำหนด
ไว้ ฯ ครบถว้นทุกแผนปฏิบัติกำร ฯ 
และ  - มีกำรจัดท ำรำยงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร ฯ ที่ครอบคลุมถงึ
องค์ประกอบต่ำงๆ อยำ่งครบถว้น
ได้แกป่ัจจัย ส ำเร็จ ปัญหำ / อปุสรรค
 และ ขอ้เสนอแนะ
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(๒) กำรจัดท ำ / ทบทวนแผนยทุธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำร ฯ ประจ ำปีบัญชี 2562

สบก. ไม่ม ีกำรจัดท ำ / ทบทวน
แผนยทุธศำสตร์และ 
แผนกำรปฏิบัติกำร ฯ 
ประจ ำปีบัญชี 2562

จัดท ำ / ทบทวนแผน
ยทุธศำสตร์ฯ หรือ 
แผนปฏิบัติกำร ฯ ประจ ำ
บัญชี 2562 ได้แล้ว
เสร็จภำยในปีบัญชี

จัดท ำ / ทบทวนแผน
ยทุธศำสตร์ และ 
แผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำ
บัญชี 2562 ได้แล้ว
เสร็จภำยในปีบัญชี

จัดท ำ / ทบทวนแผน
ยทุธศำสตร์และ 
แผนปฏิบัติกำร ฯ ประจ ำ
บัญชี 2562 ได้แล้ว
เสร็จภำยในปีบัญชีและ
ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน

จัดท ำ / ทบทวนแผนยทุธศำสตร์ ฯ 
และ แผนปฏิบัติกำร ฯ ประจ ำบัญชี 
2562 ได้แล้วเสร็จภำยในปี บัญชี
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนรวมทั้ง
มีกำรสือสำรให้ผู้บริหำรและ
หน่วยงำนภำยในทุนหมุนเวียนที่
เกี่ยวขอ้งรับทรำบภำยในปีบัญชี 
2562

36 / องค์ประกอบที่ 2 กสอ.
36 / 7.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจแกป่ระชำชน
กสอ.

น้อยกว่ำ ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ผ่ำน 

36 / 7.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถำนกำรณ์ กสอ. น้อยกว่ำ ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ผ่ำน 

36 องค์ประกอบที่ 4 กสอ./สบก

37 / 7.3 กำรประเมินประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
พฒันำนวัตกรรม (Innovation Base)

กสอ./สบก

37 / 7.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจควำมพงึพอใจและ
พฒันำกำรให้บริกำร

กสอ.
น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ ไม่ผ่ำน 

37 / 7.3.2 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ สบก. น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๖ ไม่ผ่ำน 

38 / กำรก ำกบัดูแลกจิกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน สยศ.

38 / 7.4 ๑ บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน

สยศ.

37 / 7.4.1 ๑.๑ คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยทุธศำสตร์
และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีภำยในเวลำที่ก ำหนด

สยศ. ให้ควำมเห็นชอบแผน
ยทุธศำสตร์หรือทบทวนแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ภำยในเดือน 
ธันวำคม 2560

ให้ควำมเห็นชอบแผน
ยทุธศำสตร์หรือทบทวนแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ภำยในเดือน 
พฤศจิกำยน 2560

ให้ควำมเห็นชอบแผน
ยทุธศำสตร์หรือทบทวนแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ภำยในเดือน 
ตุลำคม 2560

ให้ควำมเห็นชอบแผน
ยทุธศำสตร์หรือทบทวนแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ภำยในเดือน 
กนัยำยน 2560

ให้ควำมเห็นชอบแผนยทุธศำสตร์หรือ
ทบทวนแผนยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ภำยในเดือน สิงหำคม 2560

37 / 7.4.2 ๑.๒ บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรมหำชนรำยไตรมำส

37 / 7.4.2.1 1) กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน กพอ. คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบแผนตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน
ต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 
คร้ัง

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 2 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 3 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 4 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อ
คณะกรรมกำร ทุกไตรมำส                    
   
• ด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนครบถ้วน (ถ้ำ
ม)ี
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37 / 7.4.2.2 2) กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน

กตน. คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบแผนตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน
ต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 
คร้ัง

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 2 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 3 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 4 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อ
คณะกรรมกำร ทุกไตรมำส                    
   
• ด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนครบถ้วน (ถ้ำ
ม)ี

37 / 7.4.2.3 3) กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรควำม
เส่ียง

กพอ.

• คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบแผนบริหำรควำมเส่ียง
• รำยงำนผลกำรบริหำรควำม
เส่ียงต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 1 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำรควำม
เส่ียงต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 2 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำรควำม
เส่ียงต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 3 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำรควำม
เส่ียงต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 4 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ
คณะกรรมกำร ทุกไตรมำส
• มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำม
เส่ียงครบถ้วน

37 / 7.4.2.4 4) กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศ

กดท. • คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบแผนบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศ
• รำยงำนผลกำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 1 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 2 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร
 จ ำนวน 3 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 4 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
ต่อคณะกรรมกำร ทุกไตรมำส
• มีผลกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำร
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศ

37 / 7.4.2.5 5) กำรพจิำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

สบก. • คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบแผนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
• รำยงำนผลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 1 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 2 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง

รำยงำนผลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง

• รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อ
คณะกรรมกำร ทุกไตรมำส
• คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ
• มีกำรประเมินผลงำนผู้บริหำรระดับสูง 
(รองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับ) โดยมี
ตัวชี้วัด น้ ำหนัก และเป้ำหมำยที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม และมีกำรน ำผลกำรประเมินไป
เชื่อมโยงกบัระบบค่ำตอบแทนและแรงจูงใจ

37 / 7.4.2.6 6) กำรพจิำรณำรำยงำนด้ำนกำรเงิน สบก. • รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 1 คร้ัง

• รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 2 คร้ัง

• รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง

• รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง

• รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร ทุก
ไตรมำส
• คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ

37 / 7.4.2.7 7) กำรพจิำรณำรำยงำนด้ำนภำรกจิหลัก (ทีเป็นเงินและ
ไม่เงิน)

สยศ. • รำยงำนด้ำนภำรกจิหลักต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 1 คร้ัง

• รำยงำนด้ำนภำรกจิหลักต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 2 คร้ัง

• รำยงำนด้ำนภำรกจิหลักต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง

• รำยงำนด้ำนภำรกจิหลักต่อ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง

• รำยงำนด้ำนภำรกจิหลักต่อคณะกรรมกำร
 ทุกไตรมำส
• คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ
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37 / 7.4.3 1.3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแกรั่ฐมนตรีที่ก ำกบั
ดูแลองค์กำรมหำชน

สยศ. ไม่มีกำรรำยงำน  - มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนแกรั่ฐมนตรีที่
ก ำกบัดูแลองค์กำรมหำชน 
จ ำนวน 1 คร้ัง

 - มีกำรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่
รัฐมนตรีที่ก ำกบัดูแลองค์กำรมหำชน 
จ ำนวน 2 คร้ัง

37 / 7.4.4 1.4 กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร สยศ. • ร้อยละ 50 ของจ ำนวนกำร
ประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวน
กรรมกำร

• ร้อยละ 60 ของจ ำนวนกำร
ประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวน
กรรมกำร

• ร้อยละ 70 ของจ ำนวน
กำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำ
ประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจ ำนวนกรรมกำร

• ร้อยละ 80 ของจ ำนวนกำร
ประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวน
กรรมกำร

• ร้อยละ 90 ของจ ำนวนกำรประชุมมี
กรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ ำนวนกรรมกำร

37 / 7.4.5 1.5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

37 / 7.4.5.1 1) มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงและ
ภำรกจิหลักขององค์กร

สบก. ไม่มีค ำอธิบำยและกำร
วิเครำะห์

 - มีค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์
ไม่ครบถ้วน

 - มีค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ครบถ้วน

37 / 7.4.5.2 2) มีข้อมูลงบกำรเงิน สบก. ไม่มีงบกำรเงิน มีงบกำรเงิน แต่รำยละเอยีด
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่

มีงบกำรเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์
 และตีพมิพใ์นรำยงำนประจ ำปี

37 / 7.4.5.3 3) มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
เป็นรำยบุคคล

สยศ. ไม่มีประวัติของคณะกรรมกำร  - มีประวัติของคณะกรรมกำร
ไม่ครบถ้วน

 - มีประวัติของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
อยำ่งครบถ้วน

37 / 7.4.5.4 4) มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำร
มหำชน

สยศ. มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมึ
คณะกรรมกำรไม่ครบทุกคร้ัง
ที่มีกำรประชุม

 -  -  - มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรครบ
ทุกคร้ังที่มีกำรประชุม

37 / 7.4.5.5 5) มีข้อมูลโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
และอนุกรรมกำร

สยศ. • ไม่มีโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำร

 - • มีโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำร แต่ไม่ครบ
ทุกคณะที่ส ำคัญ

 - • มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและ
อนุกรรมกำรที่ส ำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
• อนุกรรมกำรที่ส ำคัญ เช่น อนุกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมกำรสรร
หำและค่ำตอบแทน อนุกรรมกำรด้ำนบุคคล

37 / 7.4.5.6 6) มีข้อมูลภำรกจิหลัก และแผนยทุธศำสตร์ สยศ. • มีข้อมูลไม่ครบถ้วน  -  -  - • มีข้อมูลครบถ้วน

37 / 7.4.5.7 7) มีข้อมูลที่ส ำคัญในเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน กดท. • มีข้อมูลและสำรสนเทศไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน

 -  -  - • มีข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญครบถ้วน
และเป้นปัจจุบัน

37 7.5 2 กำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน

37 / 7.5.1 2.1 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรในทีประชุมคณะกรรมกำรโดย
คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกีย่วกบัผล
ประเมินและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่

สยศ. • คณะกรรมกำรไม่มีกำร
ประเมินตนเอง

 -  -  - • คณะกรรมกำรมีกำรประเมินตนเอง
• มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรในที่ประชุม
• คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น
เกีย่วกบัผลประเมินและก ำหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
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37 / 7.5.2 2.2. มีกำรจัดให้มีกจิกรรมเพื่อพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำร

สยศ./ทุกส านัก • ไม่มีกำรจัดให้มีกจิกรรม มีข้อมูลขององค์กร และ
ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำม)ี

• มีข้อมูลขององค์กร และ
ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำม)ี
• มีกำรเยืย่มชมกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
หรือองค์กรภำยนอกที่
เกีย่วข้องกบักจิกำรของ
องค์กำรมหำชน

• มีข้อมูลขององค์กร และ
ปฐมนิเทศ
• มีกำรเยืย่มชมกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือ
องค์กรภำยนอกที่เกีย่วข้อง
กบักจิกำรขององค์กำรมหำชน
• มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อพจิำรณำทบทวนกลยทุธ์ 
พนัธกจิ พฒันำกำรที่ส ำคัญ
และควำมเส่ียงขององค์กร

• มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศ
กรรมกำรใหม่ ( ถ้ำม)ี 
• มีกำรเยีย่มชมกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เกีย่วข้อง
กบักจิกำรขององค์กำรมหำชน
• มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำ
ทบทวนกลยทุธ์ พนัธกจิ พฒันำกำรที่ส ำคัญ
และควำมเส่ียงขององค์กร
• มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจัดกจิกรรม
กำร และกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์กบังำนขององค์กำรมหำชน

38 องค์ประกอบที่ 5

38 ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรขององค์กรมหำชนตำมแผน
ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี (protential Base)

38 / 7.6 จัดท ำแผนพฒันำองค์กรและบคุลากรขององค์กร
มหำชนแบบกำ้วกระโดด (Exponential Growth) 
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมำณ 2561 - 2565)

สยศ.

39 ตัวชีว้ัดที ่1 ผู้ปฏิบัติการฉกุเฉนิมีมาตรฐานสู่การเป็นวิชาชีพ
และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

มีการประชุมหารือกบั 
วฉท.ในการร่วมมือกนัให้ 
นฉพ. เป็นวิชาชีพสาขา
หนึ่งตามกฏหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ

มีการประชุมหารือกบั 
สกอ.เพือ่พัฒนาหลักสูตร
 นฉพ.

เสนอ กพฉ.เพือ่อนุมัติให้
 สพฉ.ด าเนินการท า
ขอ้เสนอต่อ 
คณะกรรมการโรคศิลปะ

มีการประชุมร่วมกบั
คณะกรรมการประกอบ
โรคศิลปะ

คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะรับ
หลักการให้ นฉพ. เป็นวิชาชีพสาขา
หนึ่งตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะ

40 ตัวชีว้ัดที ่2 มีระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิในพืน้ที่ห่างไกล
ทุรกนัดาร

 - มีคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติการฉกุเฉนิทางบก 
- มีคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติการฉกุเฉนิทางน้ า
และทางทะเล 
- มีคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย
ฉกุเฉนิด้วยอากาศยาน

น าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติการฉกุเฉนิทั้ง 3 
ระบบไปสู่การเตรียมการ
ในพืน้ที่ห่างไกลและ
ทุรกนัดาร

มีการฝึกอบรมโดยบูรณา
การระบบปฏิบัติการ
ฉกุเฉนิทั้ง 3 ระบบใน
พืน้ที่ห่างไกลและ
ทุรกนัดาร

มีการจัดระบบปฏิบัติการ
ฉกุเฉนิแบบบูรณาการใน
พืน้ที่ห่างไกลและ
ทุรกนัดารอยา่งน้อย 1 
ระบบใน 1 เขตบริการ
สุขภาพ

มีการจัดระบบปฏิบัติการฉกุเฉนิแบบ
บูรณาการในพืน้ที่ห่างไกลและ
ทุรกนัดาร อยา่งน้อย 2 ระบบ 1 เขต
บริการสุขภาพ

แผนพฒันำองค์กรและบุคลำกรแบบกำ้วกระโดด จะต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
- กำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชนเพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมพงึพอใจสูงสุด (Beyond Customer Expectation)
- กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ตำมมติ ครม. เมือ่วันที่ 7 กนัยำยน 2547 
- กำรลดกำรพึ่งพำงบประมำณอดุหนุนจำกภำครัฐ อำทิ เพิ่มรำยได้ขององค์กำรมหำชน เป็นต้น
- กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลขององค์กำรมหำชน
-กำรพฒันำบุคลำกรขององค์กำรมหำชนเพื่อพร้อมรับกำรเป็นองค์กำรมหำชน 4.0 และกำรน ำเทคโนโลยมีำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำปฏิบัติงำนในองค์กร



แผนหลัก กพฉ. บก สธ. กพร. ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561
ล าดับ

KPI รหัสตัวชีว้ัด
New Coding

ชือ่ตัวชีว้ัด
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

41 ตัวชีว้ัดที ่3 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความสุขและความผูกพันใน
องค์การ

มีคณะท างานด้าน
ความสุขและความผูกพัน
ในองค์การ 

ประเมินระดับสุขภาวะ
ของบุคลากรในองค์การ

มีแนวปฏิบัติเบือ้งต้นเพือ่
สร้างสุขภาวะคนใน
องค์การ

มีการใช้แนวปฏิบัติฯ และ
ประเมินผลการใช้แนว
ปฏิบัติ

มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาความสุขในองค์การ

42 ตัวชีว้ัดที ่4 การปรับโครงสร้างองค์การ มีคณะกรรมการพัฒนา
องค์การสถาบัน
การแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชาติ

มีการปรับโครงสร้างสพฉ.
จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ ภารกจิตาม
พรบ.การแพทย์
ฉกุเฉนิหลัและแผนกฯ

มีการท าประชาพิจารณ์
โครงสร้างสพฉ.จาก
ประชาคมในสพฉ.

โครงสร้าง สพฉ.ผ่านความ
เห็นชอบของ กพฉ.

มีการปรับโครงสร้างสพฉ. ตามมติ 
กพฉ.

43 ตัวชีว้ัดที ่5 การด าเนินงาน UCEP คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
โครงการ UCEP และ
ประกาศเป็นนโยบาย

มีการเตรียมความพร้อม
การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน/การประกาศ
หลักเกณฑ์การคัดแยก/
โปรแกรม UCEP / การ
ก าหนดราคาค่ารักษา/
การประชาสัมพันธ์/การ
ประสานกบักองทุน/จัดต้ัง
 UCEP service center

มีการด าเนินงานตาม
แผนและการรายงานผล
การด าเนินงานเป็น
รายวันแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งทราบ

มีการประเมินผลและ
แกไ้ขปัญหาที่พบเป็น
ระยะๆ ต้ังคณะกรรมการ
รับเร่ืองร้องเรียน ต้ัง
คณะกรรมการอทุธรณ์ 
น าเสนอ กพฉ. ได้ทราบ
ความกา้วหน้าทุกเดือน

มีรายงานผลการด าเนินงาน
ความกา้วหน้า 6 เดือน เสนอ กพฉ. 
และมีการร้องเรียนจากประชาชน และ
 โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกนิ 5 %


