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ยุทธศาสตร 4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงาน 1  การพัฒนาระบบดานการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบดานการเงินการคลัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล โรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤตลดลง 
คำนิยาม โรงพยาบาลท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน 

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ท่ีมีวิกฤตทางการเงินตามหลักเกณฑการประเมิน

วิกฤตทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้ 

ประเภทดัชนีชี้วัด 

น้ำหนัก
ความรุนแรง
ของความ

เสี่ยง  (Risk 
Score) 

คำอธิบาย 

1.กลุมแสดงความคลองตามสภาพสินทรัพย 
   1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สิน

หมุนเวียน 
   1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด  รายการเทียบเทา

เงินสดและลูกหนี้/หนี้สินหมุนเวียน 
   1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด/หนี้สินหมุนเวียน 
2.กลุมแสดงความม่ันคงทางการเงิน 
   2.1 แสดงฐานะทางการเงิน(ทุน
หมุนเวียน) NWC < 0 

1 NWC = สินทรัพยหมุนเวียน หัก 
หนี้สินหมุนเวียน 

   2.2 แสดงผลการดำเนินงาน 
(รายไดสูง/ต่ำกวาคาใชจายสุทธิ) 
NI < 0 

1 ผลการดำเนินงานสุทธิ = รายได 
หัก คาใชจาย 

3.กลุมแสดงระยะเวลาเขาสูปญหาทางการเงินรุนแรง มี 2 มิต ิ
   3.1 มิติ NWC มีเพียงพอ
รับภาระการขาดทุนเฉลี่ยตอเดือน 
(กรณี NWC เปนบวก & มี NI  
ติดลบ) 

 กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แตมี
ผลการดำเนินงานขาดทุน 

        a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียน
อาจหมด > 6 เดือน 

0  

        b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียน
อยูได > 3 เดือน  ไมเกิน 6 เดือน 

1  

        c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียน
อยูได < หรือ = 3 เดือน 

2  
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คำนิยาม (ตอ) 

ประเภทดัชนีชี้วัด 

น้ำหนัก
ความรุนแรง
ของความ

เสี่ยง  (Risk 
Score) 

คำอธิบาย 

   3.2 มิติผลกำไรจากการดำเนินการ
เพียงพอกับภาระหนี้สินหมุนเวียน 
(กรณี NWC ติดลบ & มี NI เปน
บวก) 

 กรณีมีกำไรจากผลการ
ดำเนินงานแตขาดทุน
หมุนเวียน 

        a) ผลกำไรสามารถปรับ NWC 
เปนบวก > 6 เดือน 

2  

        b) ผลกำไรสามารถปรับ NWC 
เปนบวก > 3 เดือนไมเกิน 6 เดือน  

1  

        c) ผลกำไรสามารถปรับ NWC 
เปนบวก < หรือ = 3 เดือน 

0  

   3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI 
เปนบวก 

0  

   3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี NI 
เปนลบ 

2  

การประเมินวิกฤตทางการเงินจะประเมินทุกสิ้นเดือน โดยกำหนดใหโรงพยาบาล   

ท่ีได 7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด 

ท้ังนี้ ระบบขอมูลบัญชีของโรงพยาบาลท่ีดีมีคุณภาพมีสวนสำคัญท่ีทำใหผลการประเมิน

วิกฤตทางการเงินมีความถูกตอง  

โรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤตลดลง  หมายถึง  โรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤต ระดับ 1-7        

ณ เดือนสิงหาคม 2563  มีระดับวิกฤตลดลง 1 ระดับ ณ เดือนสิงหาคม 2564   

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

ป 2562  โรงพยาบาลมีระดับวิกฤตลดลง 2 แหง คิดเปนรอยละ  33.33 
ป 2563  โรงพยาบาลมีระดับวิกฤตลดลง 2 แหง คิดเปนรอยละ  33.33 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับวิกฤตทางการเงิน
ของโรงพยาบาล 
     รพ.สิงหบุร ี
     รพ.อินทรบุรี 
     รพ.บางระจัน 
     รพ.คายบางระจัน 
     รพ.พรหมบรุี 
     รพ.ทาชาง 

ระดับ  
 
1 
7 
0 
1 
2 
3 

 
 
0 
6 
0 
1 
2 
4 

 
 
1 
3 
2 
2 
6 
1 
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เกณฑเปาหมาย 
 
 
 

รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤตลดลง 
 

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
รอยละ 40 รอย 50 รอย 60 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานสำหรับการประเมินสภาพคลองและเฝาระวัง 

ทางการเงิน 

2. เพ่ือเปนขอมูลสำหรับนำไปสูการจัดสรรทรัพยากรดานสุขภาพใหเกิด 
ความเปนธรรม   และเกิดประโยชนสูงสุด 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสิงหบุร ี

วิธีการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหจากรายงานการเงินของโรงพยาบาลท่ีสงทางเวปไซดกองเศรษฐกิจ

สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทุกสิ้นเดือน 

แหลงขอมูล เวปไซดกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (http://hfo.cfo.in.th) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

A = จำนวนโรงพยาบาลท่ีมีวิกฤตการเงินลดลง 

B = จำนวนโรงพยาบาลท้ังหมด 

ระยะเวลาประเมินผล ณ กันยายน 2564 

เกณฑการประเมิน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.โรงพยาบาลมีแผนทาง
การเงิน(Planfin) ท่ีมี
ความครบถวน ถูกตอง 
สมบูรณ              
2.โรงพยาบาลมีคะแนน
คุณภาพบัญชีรอยละ 
100  จากการตรวจสอบ
เบื้องตนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
3.โรงพยาบาลมีสัดสวน
ของตนทุนผูปวยนอก 
และตนทุนผูปวยในไม
เกินคากลางของ
โรงพยาบาลในกลุม
เดียวกัน 
 
 

1.โรงพยาบาลมีคะแนน
คุณภาพบัญชีรอยละ 
100  จากการตรวจสอบ
เบื้องตนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
2.โรงพยาบาลมีสัดสวน
ของตนทุนผูปวยนอก 
และตนทุนผูปวยในไม
เกินคากลางของ
โรงพยาบาลในกลุม
เดียวกัน 
3.โรงพยาบาลมี
คาใชจายรวมต่ำกวา 
แผน Planfin 
 

1. โรงพยาบาลมีคะแนน
คุณภาพบัญชีรอยละ 
100  จากการตรวจสอบ
เบื้องตนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
2. โรงพยาบาลมีสัดสวน
ของตนทุนผูปวยนอก และ
ตนทุนผูปวยในไมเกินคา
กลางของโรงพยาบาลใน
กลุมเดียวกัน 
3.โรงพยาบาลมี
คาใชจายรวมต่ำกวาแผน 
Planfin 
- โรงพยาบาลมีรายไดรวม
มากกวาหรือเทากับ 
Planfin 
 

1.โรงพยาบาลมีระดับ
วิกฤตทางการเงินลดลง 
1 ระดับ จากขอมูล
ระดับวิกฤต ณ เดือน
สิงหาคม 2563 

 
 

http://hfo.cfo.in.th/
http://hfo.cfo.in.th/
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วิธีการประเมินผล  ประเมินผลจากรายงานการเงินของโรงพยาบาลที่สงทางเวปไซดกองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทุกสิ้นเดือน 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานการเงินของโรงพยาบาล 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
/ผูประสานงานตัวช้ีวัด
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางชูศรี  สิงหบูรณ 
หนวยงาน:  กลุมงานประกันสุขภาพ  
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6821  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 111 
E-mail :  meukchoosri@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวสุดารัตน  รวดทรง 
หนวยงาน:  กลุมงานประกันสุขภาพ  
โทรศัพทมือถือ:  08 2928 7501 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 111 
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ยุทธศาสตร 4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงาน 1  การพัฒนาระบบดานการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบดานการเงินการคลัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล สสจ., รพท., รพช., สสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
คำนิยาม เงินงบประมาณ  หมายถึง  เงินท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรเพ่ือเปนคาใชจายในดำเนินงาน

ตามภารกิจของหนวยงาน  

งบดำเนินงาน หมายถึง  งบประมาณท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจำในลักษณะ

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค  

งบลงทุน  หมายถึง  งบประมาณท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายใน

ลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

เงิน UC  หมายถึง  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

เงินอ่ืนๆ  หมายถึง  เงินท่ีไดรับจัดสรรนอกเหลือจากท่ีระบุขางตน 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณ 

รอยละ 99.56 99.78 99.18 

เกณฑเปาหมาย /: รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
 
 
 

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
รอยละ 99.50 รอยละ 99.50 รอยละ 99.70 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือกำกับ ติดตาม การใชจายงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย 

2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงาน 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

- รายงานงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ (SMS) กระทรวงสาธารณสุข 

- รายงานการใชจายเงินนอกงบประมาณ จากหนวยงาน 

แหลงขอมูล - ระบบ GFMIS Webonline 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ(SMS) กระทรวงสาธารณสุข 

- รายงานเอกสาร 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนเงินงบประมาณท่ีหนวยงานเบิกจาย 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับจดัสรร 
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สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success) : ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีรอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณ ดังน้ี 
- งบดำเนินงาน  
รอยละ 30 
- งบลงทุน  รอยละ 20 
- ภาพรวม  รอยละ 25 
 

มีรอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณ ดังน้ี 
- งบดำเนินงาน  
รอยละ 50 
- งบลงทุน  รอยละ 45 
- ภาพรวม  รอยละ 50 
 

มีรอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณ ดังน้ี 
- งบดำเนินงาน  
รอยละ 80 
- งบลงทุน  รอยละ 70 
- ภาพรวม  รอยละ 75 
 

มีรอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณ ดังน้ี 
- งบดำเนินงาน รอยละ 99 
- งบลงทุน รอยละ 100 
- ภาพรวมรอยละ 99.5 
 

 
วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินผลจากรายงานเปนรายไตรมาส 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นายพิพัฒน  กวางนอก 
หนวยงาน:  กลุมงานบริหารท่ัวไป  
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6819  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 117 
E-mail :  pipk@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวินี  เขียวร ี
หนวยงาน:  กลุมงานบริหารท่ัวไป  
โทรศัพทมือถือ:  08 6136 4068 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 129 
E-mail :  sawineek@yahoo.co.th 
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ยุทธศาสตร 4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงาน 1  การพัฒนาระบบดานการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบดานการเงินการคลัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพท., รพช., สสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 4 ระดับความสำเร็จของหนวยบริการทุกแหงมีการจัดทำแผนจัดเก็บรายได       

และดำเนินการตามแผน (3 โปรแกรม) 
คำนิยาม 3 โปรแกรม หมายถึง  

1.โปรแกรมสงออกขอมูลสิทธิประกันสังคม  SSOP 

2.โปรแกรมระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim System) พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 

3.โปรแกรม E-Claim และโปรแกรม NHSO  Client  สำหรับหนวยบริการเบิกจายตรง

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถ่ิน(อปท.) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของหนวยบริการ  
ท่ีจัดเก็บรายไดจาก  
3 โปรแกรม 
 

รอยละ 15.09 15.09 15.09 

เกณฑเปาหมาย 
 
 

รอยละของหนวยบริการท่ีจัดเก็บรายไดจาก 3 โปรแกรม 
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละ 100 รอย 100 รอย 100 
 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือกำกับ ติดตาม การรับจายงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย 

2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงาน 
3.เพ่ือใหมีการเชื่อมโยงขอมูลภายในหนวยงานและสามารถเรียกดูขอมูลทางการเงินได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพโดยการบันทึกขอมูลดานการจัดเกบรายได 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี (รพท./รพช./รพ.สต.) 

วิธีการ
ประเมินผล 

-ระดับความสำเร็จของหนวยบริการทุกแหงมีการจัดเก็บรายไดและดำเนินการประเมิน

ระดับความสำเร็จ ดังนี้ 

ระดับ 1 1.มีการวางแผนการดำเนินงาน 
2.ดำเนินการขอหรือมี User name Passward ในการบันทึกขอมูล 

ระดับ 2 มีการจัดเก็บรายไดมากกวารอยละ 50 
ระดับ 3 มีการจัดเก็บรายไดมากกวารอยละ 50-60 
ระดับ 4 มีการจัดเก็บรายไดมากกวารอยละ 60-70 
ระดับ 5 มีการจัดเก็บรายไดมากกวารอยละ 70  

1.ประเมินผลไตรมาสท่ี 2 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 และไตรมาสท่ี 4 เปรียบเทียบ    
กับไตรมาส 3 
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ขอมูลสนับสนุน 1.หนา Wepsite ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
2.กองเศรษฐกิจสุขภาพและประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3.บริษัทจายกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางชูศรี  สิงหบูรณ 
หนวยงาน:  กลุมงานประกันสุขภาพ  
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6821  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 111 
E-mail :  meukchoosri@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางอาภาพร    ถ่ินทิพย 
หนวยงาน: กลุมงานประกันสุขภาพ    
โทรศัพทมือถือ: 08 1364 4537 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 111 

E-mail : apha1109@hotmail.com 
 

mailto:meukchoosri@gmail.com
mailto:meukchoosri@gmail.com
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ยุทธศาสตร 4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงาน 2 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ โครงการพัฒนาความรู PMQA สูการปฏิบัต ิ 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล สสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 6 รอยละความสำเร็จของสวนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑท่ีกำหนด  
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 

คำนิยาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หมายถึง สวนราชการท่ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรี 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบดวย 1) ลักษณะ

สำคัญขององคกร 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1  

การนำองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสำคัญกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 

หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ โดยสวน

ราชการดำเนินการในป 2564- 2565  ดังนี้ 

1. จัดทำลักษณะสำคัญขององคกร จำนวน 13 ขอคำถาม และทบทวนทุกป 

2. ดำเนินการประเมินองคการดวยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาสใน

การปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 

3. นำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนา

องคการ หมวดละ 1 แผน  

4. กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลพัธการดำเนินการตามหัวขอ 7.1-7.6 จำนวน 6 หัวขอ  

ครบ 18 ขอ 

5. ดำเนินการแผนพัฒนาองคการ 

6. จัดสงเอกสารรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองคการและ

ตัวชี้วัด รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

จัดทำแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) และผลงานท่ีโดดเดนจากการนำ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองคกรอยางนอย 
1 เรื่อง 
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รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

จำนวนสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ  
ท่ีดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผาน
เกณฑท่ีกำหนด 

แหง 4 6 6 

 

เกณฑ
เปาหมาย   

 

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
6 6 6 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอำเภอในจังหวัดสิงหบุรีใหสอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
2. เพ่ือนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการและเปนบรรทัดฐานการติดตามประเมินผลของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดสิงหบุร ี

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 6 แหง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จากรายงานผลการประเมินของกลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (http://pmqa.moph.go.th) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

A=จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ีดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐผานเกณฑท่ีกำหนด 
B=จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ังหมด 
A/Bx100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส  

เกณฑการ
ประเมิน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.สวนราชการ
จัดทำลักษณะ
สำคัญขององคการ
ครบ 13 คำถาม 
(แบบฟอรม 1) สง
ภายในวันท่ี 11  
มกราคม 2564  
 

1.รายงาน
ความกาวหนาผล
การดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ 
รอบ 6 เดือนผาน
ระบบออนไลน 
ภายในวันท่ี 2 
เมษายน 2564 
 

1.รายงาน
ความกาวหนาผล
การดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ 
รอบ 9 เดือนผาน
ระบบออนไลน 
ภายในวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2564 
 

1.รายงาน
ความกาวหนาผล
การดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ 
รอบ 12 เดือนผาน
ระบบออนไลน 
ภายในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 
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เกณฑการ
ประเมิน  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
2. สวนราชการ
ประเมินตนเอง 
(Self-
Assessment) 
เทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2562 หมวด 1-6 
(แบบฟอรม 2) 
จัดสงภายในวันท่ี 
11 มกราคม 2564 
3. สวนราชการนำ
โอกาสในการ
ปรับปรุง 
(Opportunity for 
Improvement: 
OFI) มาจัดลำดับ
และจัดทำ
แผนพัฒนาองคการ
หมวดละ 1 จัดสง
ภายในวันท่ี 11 
มกราคม 2564 
4. สวนราชการ
กำหนดตัวชี้วัด
หมวด 7 ผลลัพธ
การดำเนินการ 
หัวขอ 7.1-7.6 ครบ
18 ขอ และจัดสง
ภายในวันท่ี 11 
มกราคม 2564 
 
 
 

2.รายงาน
ความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 
6 เดือน ผานระบบ
ออนไลน ภายใน
วันท่ี 2 เมษายน 
2564 
 
 
 
 
 
 

2.รายงาน
ความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 
9 เดือน ผานระบบ
ออนไลน ภายใน
วันท่ี 2 กรกฎาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 

2.รายงาน
ความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 
12 เดือน ผาน
ระบบออนไลน 
ภายในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 
3. สวนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ (Best 
Practices) จำนวน 
5 หนา ดังนี้ 
3.1 แนวทางปฏิบัติ
หรือวิธีการและ
ผลลัพธการ
ดำเนินการ 
3.2 ตัวอยาง 
ผลงานท่ีโดดเดน 
3.3 ปจจัยแหง
ความสำเร็จ 
3.4 สิ่งท่ีไดเรียนรู
เพ่ือพัฒนาตอไป 
(แบบฟอรม 5) ผาน
ระบบออนไลน
ภายในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 
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วิธีการ
ประเมินผล :  

 
ระดับ

คะแนน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1 สวนราชการจัดทำลักษณะสำคัญขององคการ(แบบฟอรม 1) ไดครบถวน 
สงภายในวันท่ี 11 มกราคม 2564 

เกณฑการใหคะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1  คะแนน 

5 คำถาม 7 คำถาม 9 คำถาม 11 คำถาม 13 คำถาม 
เกณฑการใหคะแนน +/- 2 คำถาม ตอ 0.20 คะแนน (interval) 

2 สวนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ในหมวดท่ีดำเนินการไดครบถวน  
(แบบฟอรม 2) จัดสงภายในวันท่ี 11 มกราคม 2564 

โอกาสในการปรับปรุง 
(OFI) 

เกณฑการใหคะแนน 
0.50 คะแนน 1 คะแนน 

หมวด 1-6 
 

ไมครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด 

เกณฑการใหคะแนน ไมครบ 6 หมวด ตอ 0.50 คะแนน (interval)  
3 สวนราชการนำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับและทำแผนพัฒนา

องคการ หมวดละ 1 แผน (แบบฟอรม3) จัดสงภายในวันท่ี 11 มกราคม 
2564 

แผนพัฒนาองคการ 
เกณฑการใหคะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
หมวด 1-6 ไมครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด  

4 สวนราชการกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการจัดสงภายใน 
 11 มกราคม 2564  

หมวด 7  
ผลลัพธการดำเนินการ 

เกณฑการใหคะแนน 
0.50 คะแนน 1 คะแนน 

ตัวชี้วัด 7.1 – 7.6 (18 ขอ) ไมครบ  (18 ขอ) ครบ  (18 ขอ)  
 
5 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

เกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ
การใหคะแนนรอบ 12 เดือน ป 2562-2565 (ดูวา สสอ.สงผลงานเขาระบบ
จำนวน 3 ครั้ง วา สสอ.ท้ัง 6 แหงสงทันเวลาก่ีแหง แลวนำมาหารอยละ) 
 

พ.ศ. เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

2563 รอยละ 
20 

รอยละ  
30 

รอยละ  
40 

รอยละ  
50 

รอยละ  
60 
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เอกสาร
สนับสนุน :  

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 สามารถดาวนโหลดได
ท่ีhttp://www.opdc.go.th/ 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายทรรศนะ  เอมสมบรูณ 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 08 0580 6492 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : pragunsing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริเนตร  สุขดี 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 09 9236 2362 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : sukdee.nate@gmail.com 
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ยุทธศาสตร  4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน  2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ  
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 7 ระดับของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 

ผานการรับรอง HA ข้ัน 3 โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน 
คำนิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลท่ัวไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แหง   
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แหง   

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) หมายถึง การรับรองจาก
ภายนอกเพ่ือกระตุนใหสถานพยาบาลพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย  
โดยอาศัยมาตรฐานท่ีอิงหลักการสากลเปนกรอบในการพัฒนา 
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน Scoring Guideline HA Standard 2020 
หมายถึง  การนำ Overall Scoring มาเปนเครื่องมือในการทบทวนประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคะแนน Over all scoring เพ่ิมข้ึน หมายถึง การใหคะแนนตาม Overall 
Requirement (ขอกำหนดโดยรวม) ของมาตรฐานและระดับคะแนนเพ่ิมข้ึน 0.2 เทียบกับ
ผลการประเมินคะแนนครั้งหลังสุด ตามเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ท่ี 4 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

  

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

จำนวน รพ. 
ผานการรับรอง HA 

แหง 6 6 6 

เกณฑ
เปาหมาย   
 

 

   
                            

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
6 6 6 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใหมีมาตรฐานตามท่ีกำหนด 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสิงหบุรี จำนวน 6 แหง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1. ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

www.ha.or.th /สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

2. แนวทางการกำหนดระดับคะแนน Scoring Guideline HA Standard 2018 

แหลงขอมูล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

A=จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับท่ีผานเกณฑการประเมิน 

B=จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับท้ังหมด 
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ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 4 

เกณฑการ

ประเมิน  

 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. มีการทบทวน

คำสั่งคณะกรรมการ

พัฒนา HA  

2. มีการประชุมวาง

แผนการดำเนินงาน 

 

 

 

 

1. ทีมพ่ีเลี้ยงไดรับ

การพัฒนาความรู

ตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพ (HA) 

สูการปฏิบัติ  

2. มีการเตรียมการ

เขารับการประเมิน

ของ รพ.ช เปาหมาย 

2 รพ. 

3. รพ.เปาหมาย

จัดสงเอกสารขอรับ

การประเมินรับรอง

ครบถวนภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. รพ.เปาหมายรับ

การ ประเมิน 

2. ปรับปรุงแกไข

ตามคณะตรวจ

ประเมิน 

3. สงเอกสารแกไข

ภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด 

1. รพ. ผานการ

รับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน   

HA จาก สรพ. 

2. รพ. แจงผลการ

ประเมินใหจังหวัด

ทราบ 

วิธีการ

ประเมินผล 

 

ระดับ 1 1. มีการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา HA ของ รพ. 
2. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

ระดับ 2 1. ทีมพ่ีเลี้ยงไดรับการพัฒนาความรูตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
และบริการสุขภาพ (HA) สูการปฏิบัติ  
2. มีการทบทวนระบบงานท่ีสำคัญ 

ระดับ 3 1. รพ.เปาหมายจัดสงเอกสารเพ่ือขอรับการประเมินรับรองครบถวน 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 4 1. รพ.เปาหมายรับการประเมิน 
2. ปรับปรุงแกไขตามคณะตรวจประเมิน 
3. สงเอกสารแกไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 5 1. รพ. ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จาก สรพ. 
2. รพ. แจงผลการประเมินใหจังหวัดทราบ 
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เอกสาร
สนับสนุน  

คูมือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายทรรศนะ  เอมสมบรูณ 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 08 0580 6492 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : pragunsing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริเนตร  สุขดี 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 09 9236 2362 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : sukdee.nate@gmail.com 
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ยุทธศาสตร  4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน  2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ  โครงการจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด  
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 8 ระดับความสำเร็จของการจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด 
คำนิยาม การจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑท่ีมิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม หมายถึง 

การจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ของสวน
ราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2557   
เวชภัณฑท่ีมิใชยา หมายถึง วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดซื้อรวม

ระดับจังหวัด 

ระดับ
ความสำเร็จ 

ระดับ 4 

(ซื้อรวมรอยละ 

41.83) 

ระดับ 4 

(ซื้อรวมรอยละ 

47.85) 

ระดับ 4 

(ซื้อรวมรอยละ 

49.48) 
 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

ระดับ 5 
(ซ้ือรวม>รอยละ50) วัดภาพรวมจังหวัด 
ยา วัสดุการแพทยท่ัวไป ทันตกรรม วัสดุ

วิทยาศาสตร 

- - 

เกณฑการใหคะแนน 
    กำหนดเปนระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของข้ันตอนในการดำเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
ระดับความสำเร็จ  เกณฑการประเมิน 

1 มีการรายงานขอมูลการจัดซ้ือรวมในระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสิงหบุรีทุกเดือน 

2 มีคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑระดับโรงพยาบาล 
3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑระดับโรงพยาบาลอยางนอย 

1 ครั้ง 
4 มีการรายงานขอมูลการจัดซ้ือรวมในระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสิงหบุรี ครบถวน ตรงเวลา และรอยละของมูลคาการจัดซ้ือรวมระดับ
โรงพยาบาล ยา รอยละ 20 วัสดุการแพทยท่ัวไป รอยละ 30 วัสดุวิทยาศาสตร  
รอยละ 40 วัสดุทันตกรรม รอยละ 25 

5 มีการรายงานขอมูลการจัดซ้ือรวมในระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรี ครบถวน ตรงเวลา และรอยละของมูลคาการจัดซ้ือรวมระดับโรงพยาบาล  
ยา รอยละ 30 วัสดุการแพทยท่ัวไป รอยละ 55 วัสดุวิทยาศาสตร รอยละ 70  
วัสดุทันตกรรม รอยละ 35  
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วัตถุประสงค  การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยามีการดำเนินการดวยความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ 
โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลทุกแหงในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

รายงาน 

แหลงขอมูล ระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบรุี 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

A/B X 100  

A หมายถึง มูลคาการจัดซ้ือรวม  

B หมายถึง มูลคาการจัดซ้ือท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

วิธีการ
ประเมินผล :  

รายงานขอมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของหนวยงาน แยกตามประเภทของ
เวชภัณฑ (ยา วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร) ทุกเดือน 

เอกสาร
สนับสนุน :  

- 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎฐา กลัน่สุวรรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 7796 0188 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 115 
E-mail: PROMPTPHARMACY@GMAIL.COM 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงดาว คงมลายู 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 6128 0109 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 9jv 115 
E-mail : duangdao.khong@gmail.com 
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ยุทธศาสตร  4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน  3. การพัฒนาระบบขอมูล 
โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถานบริการในระบบ Health Data Center 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล สถานบริการทุกแหง (รพท./รพช./รพ.สต.) 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 11 รอยละของสถานบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
คำนิยาม คุณภาพขอมูล หมายถึง คุณภาพของขอมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูล

ดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันได 
(Health Information Exchange HIE) ไมตองทำงานซ้ำซอน และใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลรวมกัน ตลอดจน เพ่ือเตรียมรับการปรับเปลี่ยนโครงสรางมาตรฐานของขอมูล
สุขภาพรูปแบบอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใหไดรูปแบบขอมูลสุขภาพท่ีเหมาะสม 
กับการใชงาน และตรงตามวัตถุประสงค 
   การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ตรวจสอบจากขอมูลที่หนวยบริการสงผาน Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2564 ประเมินจากขอมูลบุคคล 
(Person) ซ่ึงเปนขอมูลประชาชนท่ีมารับบริการในหนวยบริการนั้นๆ ประกอบดวย 
1. ขอมูลเลขประจำตัวประชาชน (cid)  
2. ขอมูลเพศ (sex)  
3. ขอมูลสัญชาติ (nation)  
4. ขอมูลวันเกิด (birth)  
5. ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจำหนาย (discharge) 
โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
1. ขอมูลเลขประจำตัวประชาชน (cid) 
    - ไมเปนคาวาง หรือ ตรงตามหลัก mod11 กรณีสัญชาติไทย 
2. ขอมูลเพศ  (sex) 
    - ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
3. ขอมูลสัญชาติ (nation) 
   - ตรงตามรหัสมาตรฐาน  
4. ขอมูลวันเกิด (birth) 
    - เมื่อคำนวณอายุของผูมารับบริการเทียบจากวันที่รับบริการแลว ตองไมมีคาติดลบ 
และไมเกิน 120 ป 
5. ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจำหนาย (discharge) 
   - ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
   - กรณีเปนสถานะ ยังไมจำหนาย เม่ือตรวจสอบกับแฟม DEATH ตองไมมีขอมูล 
ของบุคคลนั้น 
ระยะเวลาในการประเมินผล : ประเมินทุกวันท่ี 1 ของเดือน ในไตรมาสที่เปนรอบการ
ประเมินนั้นๆ ( 1 ธันวาคม, 1 มีนาคม, 1 มิถุนายน และ 1 กันยายน) 
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 ตามเกณฑคุณภาพ 4 มิต ิประกอบดวย  

1. ความถูกตองของขอมูล (Accuracy)  
2. ความสอดคลอง (Consistency)  
3. ความครบถวน สมบูรณ (Completeness)  
4. ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของสถานบริการท่ี
ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 

รอยละ - - 30.19 

เกณฑเปาหมาย  : ผานเกณฑรอยละ 
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 
 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของขอมูลพ้ืนฐานบริการสุขภาพในหนวยบริการทุกระดับ       
ครอบคุลมหนวยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแหง 
2. เพ่ือจัดเตรียมโครงสรางขอมูลพ้ืนฐานบริการสุขภาพท่ีสำคัญและจำเปนสำหรับการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพภายใตปรับเปลี่ยนโครงสรางมาตรฐานขอมูลสุขภาพ
รูปแบบอ่ืนๆ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ขอมูลบริการสุขภาพ โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลทุกแหง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูล ผานระบบ HDC 

ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑท่ีกำหนด 

แหลงขอมูล 1. ขอมูล 43 แฟม หนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง  
2. HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ,กระทรวงสาธารณสุข 
3. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล

บริการสุขภาพ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

3, 6, 9 และ 12 เดือน 
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เกณฑการประเมิน (small Success) :  
ป 2564 : รอยละของหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละ 60 
1. cid รอยละ 85 
2. sex รอยละ 100 
3. nation รอยละ 90 
4. birth รอยละ 95 
5. discharge  
รอยละ 90 

รอยละ 70  
1. cid รอยละ 90 
2. sex รอยละ 100 
3. nation รอยละ 92 
4. birth รอยละ 96 
5. discharge  
รอยละ 92 

รอยละ 75  
1. cid รอยละ 95 
2. sex รอยละ 100 
3. nation รอยละ 94 
4. birth รอยละ 97 
5. discharge  
รอยละ 94 

รอยละ 80  
1. cid รอยละ 98 
2. sex รอยละ 100 
3. nation รอยละ 96 
4. birth รอยละ 98 
5. discharge  
รอยละ 96 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินจากคุณภาพขอมูลท่ีบันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูล 
ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  
จากฐานขอมูล Helth Data Center (HDC) ประเมินรายหนวยบริการ 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบนัทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559  
2. คูมือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูล  
3. คูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูล  
ดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  
(http://bps.moph.go.th/healthdata/) 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนวลี  ดียิ่ง, นายจตุพร  แกวเขียว, นางสาวสุธาสินี  บุญพวง 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1384 7797 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3503  ตอ 109 
E-mail : singmoph@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายอภิชา   เอกธีรธรรม 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1947 3636 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3503  ตอ 109 
E-mail : singmoph@hotmail.com 
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ยุทธศาสตร  4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน  3. การพัฒนาระบบขอมูล 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบขอมูล 43 แฟมตามเง่ือนไขงบประมาณ QOF สปสช. 
ลักษณะตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของฐานขอมูลการใหบริการมีคุณภาพตามเกณฑ QOF 
ระดับการวัดผล สถานบริการทุกแหง (รพท./รพช./รพ.สต.) 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 12 ระดับความสำเร็จของสถานบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพตามเกณฑ QOF 
คำนิยาม งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ (Quality and Outcome Framework: QOF)  

เปนการจายเพื ่อมุ งหวังใหหนวยบริการตระหนักถึงการพัฒนาการบริการใหบรรลุถึง
คุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจนมั่นใจไดวาภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ประชาชนจะเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนและไดรับบริการที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นอยางสม่ำเสมอ  โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจายงบตามเกณฑ
คุณภาพผลงานบริการ ของหนวยบริการปฐมภูมิ และหนวยบริการประจำ 
ตัวช้ีวัด QOF 
1.1 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 
1.2 อัตราการตั้งครรภซาในหญิงอายุ < 20 ป 
2 รอยละผูปวย DM HT ท่ีไดรับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
3 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก 
4 รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจ 
วัดระดับน้ำตาลในเลือด 
5 รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
6 รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห 
7 รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป  
ภายใน 5 ป 
8.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 
(Acute Diarrhea) 
8.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory Infection) 
9 การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก 
(ACSC) 
10.1 รอยละของเด็ก 0-5 ป (9,18,30 และ 42 เดือน) ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
10.2 รอยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการ
สงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) 
10.3 รอยละของเด็ก 0-5 ป (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่มี่พัฒนาการสงสัยลาชาจากการ
ประเมินพัฒนาการดวยเครื ่องมือ DSPM ครั ้งที ่ 1 แลวไดร ับการติดตามมาประเมิน
พัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM ครั้งท่ี 2 (ภายใน 30วัน) 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดความสำเร็จของของสถานบริการท่ีผานเกณฑ
คุณภาพตามเกณฑ QOF มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลบริการ QOF ของคปสอ. 
2 ตรวจสอบคุณภาพขอมูลกอนสงทุกครั้ง  
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3 สงขอมูล 43 แฟม เขาระบบ HDC ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี    
3.1 โรงพยาบาลสงขอมูลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
3.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสงขอมูลทุกวัน  
4. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด QOF ผานเกณฑ (รอยละ) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผลงาน 
ผานเกณฑ QOF 

รอยละ 45.45 42.86 35.71 

เกณฑเปาหมาย  : ผานเกณฑรอยละ 
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการจัดบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2.เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือแกไขปญหาดานสาธารณสุข 
3.เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบขอมูลสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หนวยบริการท่ีข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก โรงพยาบาลท่ัวไป/
โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูลผานระบบ HDC 

ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑท่ีกำหนด 

แหลงขอมูล 1. ขอมูล 43 แฟม หนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง  
2. รายงานผลงานขอมูล 43 แฟมตามเง่ือนไขงบประณาณ QOF สปสช. ป 2564 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผานเกณฑคุณภาพตามเกณฑ QOF   

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

3, 6, 9 และ 12 เดือน 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน QOF 
2.แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพขอมูลบริการ 
QOF ของคปสอ. 
3.ผลงานผานเกณฑ QOF  
รอยละ 20 

ผลงานผานเกณฑ  
QOF  

รอยละ 40  
 

**สรุปยอด ณ 30 

ก.ย.63** 

ผลงานผานเกณฑ  
QOF  

รอยละ 60  
 
 **สรุปยอด ณ 30 
ธ.ค.63** 

ผลงานผานเกณฑ 
QOF  

≥รอยละ 80  
 

**สรุปยอด ณ 30 

มี.ค.64** 
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เกณฑการใหคะแนน 

  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF รอยละ 20 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF รอยละ 40 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF รอยละ 60 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF รอยละ 80 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF >รอยละ 80 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1.ประเมินจากคุณภาพขอมูลที่บันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูล
ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  
จากฐานขอมูล Helth Data Center (HDC) ประเมินรายหนวยบริการ 
2.ผลการดำเนินงานจากระบบรายงาน QOF จังหวัดสิงหบุร ี

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. คูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูล  
ดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  
(http://bps.moph.go.th/healthdata/) 
2. คูมือแนวทางปฏิบัติในการขอรับคาใชจาย ป2563 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนวลี  ดียิ่ง, นายจตุพร  แกวเขียว, นางสาวสุธาสินี  บุญพวง 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1384 7797 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3503  ตอ 109 
E-mail : singmoph@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายอภิชา   เอกธีรธรรม 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1947 3636 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3503  ตอ 109 
E-mail : singmoph@hotmail.com 

 

 

 

 
 

http://bps.moph.go.th/healthdata/
http://bps.moph.go.th/healthdata/


ยุทธศาสตร 4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงาน 2 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ โครงการพัฒนาความรู PMQA สูการปฏิบัต ิ 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล สสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 6 รอยละความสำเร็จของสวนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑท่ีกำหนด  
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 

คำนิยาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หมายถึง สวนราชการท่ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรี 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบดวย 1) ลักษณะ

สำคัญขององคกร 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1  

การนำองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสำคัญกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 

หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ โดยสวน

ราชการดำเนินการในป 2564- 2565  ดังนี้ 

1. จัดทำลักษณะสำคัญขององคกร จำนวน 13 ขอคำถาม และทบทวนทุกป 

2. ดำเนินการประเมินองคการดวยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาสใน

การปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 

3. นำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนา

องคการ หมวดละ 1 แผน  

4. กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลพัธการดำเนินการตามหัวขอ 7.1-7.6 จำนวน 6 หัวขอ  

ครบ 18 ขอ 

5. ดำเนินการแผนพัฒนาองคการ 

6. จัดสงเอกสารรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองคการและ

ตัวชี้วัด รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

จัดทำแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) และผลงานท่ีโดดเดนจากการนำ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองคกรอยางนอย 
1 เรื่อง 
 

 

 

 



รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

จำนวนสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ  
ท่ีดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผาน
เกณฑท่ีกำหนด 

แหง 4 6 6 

 

เกณฑ
เปาหมาย   

 

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
6 6 6 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอำเภอในจังหวัดสิงหบุรีใหสอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
2. เพ่ือนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการและเปนบรรทัดฐานการติดตามประเมินผลของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดสิงหบุร ี

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 6 แหง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จากรายงานผลการประเมินของกลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (http://pmqa.moph.go.th) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

A=จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ีดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐผานเกณฑท่ีกำหนด 
B=จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ังหมด 
A/Bx100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส  

เกณฑการ
ประเมิน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.สวนราชการ
จัดทำลักษณะ
สำคัญขององคการ
ครบ 13 คำถาม 
(แบบฟอรม 1) สง
ภายในวันท่ี 11  
มกราคม 2564  
 

1.รายงาน
ความกาวหนาผล
การดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ 
รอบ 6 เดือนผาน
ระบบออนไลน 
ภายในวันท่ี 2 
เมษายน 2564 
 

1.รายงาน
ความกาวหนาผล
การดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ 
รอบ 9 เดือนผาน
ระบบออนไลน 
ภายในวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2564 
 

1.รายงาน
ความกาวหนาผล
การดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองคการ 
รอบ 12 เดือนผาน
ระบบออนไลน 
ภายในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 
 

 
 

 



 

เกณฑการ
ประเมิน  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
2. สวนราชการ
ประเมินตนเอง 
(Self-
Assessment) 
เทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2562 หมวด 1-6 
(แบบฟอรม 2) 
จัดสงภายในวันท่ี 
11 มกราคม 2564 
3. สวนราชการนำ
โอกาสในการ
ปรับปรุง 
(Opportunity for 
Improvement: 
OFI) มาจัดลำดับ
และจัดทำ
แผนพัฒนาองคการ
หมวดละ 1 จัดสง
ภายในวันท่ี 11 
มกราคม 2564 
4. สวนราชการ
กำหนดตัวชี้วัด
หมวด 7 ผลลัพธ
การดำเนินการ 
หัวขอ 7.1-7.6 ครบ
18 ขอ และจัดสง
ภายในวันท่ี 11 
มกราคม 2564 
 
 
 

2.รายงาน
ความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 
6 เดือน ผานระบบ
ออนไลน ภายใน
วันท่ี 2 เมษายน 
2564 
 
 
 
 
 
 

2.รายงาน
ความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 
9 เดือน ผานระบบ
ออนไลน ภายใน
วันท่ี 2 กรกฎาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 

2.รายงาน
ความกาวหนา
ผลลัพธตัวชี้วัด รอบ 
12 เดือน ผาน
ระบบออนไลน 
ภายในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 
3. สวนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ (Best 
Practices) จำนวน 
5 หนา ดังนี้ 
3.1 แนวทางปฏิบัติ
หรือวิธีการและ
ผลลัพธการ
ดำเนินการ 
3.2 ตัวอยาง 
ผลงานท่ีโดดเดน 
3.3 ปจจัยแหง
ความสำเร็จ 
3.4 สิ่งท่ีไดเรียนรู
เพ่ือพัฒนาตอไป 
(แบบฟอรม 5) ผาน
ระบบออนไลน
ภายในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



วิธีการ
ประเมินผล :  

 
ระดับ

คะแนน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1 สวนราชการจัดทำลักษณะสำคัญขององคการ(แบบฟอรม 1) ไดครบถวน 
สงภายในวันท่ี 11 มกราคม 2564 

เกณฑการใหคะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1  คะแนน 

5 คำถาม 7 คำถาม 9 คำถาม 11 คำถาม 13 คำถาม 
เกณฑการใหคะแนน +/- 2 คำถาม ตอ 0.20 คะแนน (interval) 

2 สวนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ในหมวดท่ีดำเนินการไดครบถวน  
(แบบฟอรม 2) จัดสงภายในวันท่ี 11 มกราคม 2564 

โอกาสในการปรับปรุง 
(OFI) 

เกณฑการใหคะแนน 
0.50 คะแนน 1 คะแนน 

หมวด 1-6 
 

ไมครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด 

เกณฑการใหคะแนน ไมครบ 6 หมวด ตอ 0.50 คะแนน (interval)  
3 สวนราชการนำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับและทำแผนพัฒนา

องคการ หมวดละ 1 แผน (แบบฟอรม3) จัดสงภายในวันท่ี 11 มกราคม 
2564 

แผนพัฒนาองคการ 
เกณฑการใหคะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
หมวด 1-6 ไมครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด  

4 สวนราชการกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการจัดสงภายใน 
 11 มกราคม 2564  

หมวด 7  
ผลลัพธการดำเนินการ 

เกณฑการใหคะแนน 
0.50 คะแนน 1 คะแนน 

ตัวชี้วัด 7.1 – 7.6 (18 ขอ) ไมครบ  (18 ขอ) ครบ  (18 ขอ)  
 
5 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

เกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ
การใหคะแนนรอบ 12 เดือน ป 2562-2565 (ดูวา สสอ.สงผลงานเขาระบบ
จำนวน 3 ครั้ง วา สสอ.ท้ัง 6 แหงสงทันเวลาก่ีแหง แลวนำมาหารอยละ) 
 

พ.ศ. เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

2563 รอยละ 
20 

รอยละ  
30 

รอยละ  
40 

รอยละ  
50 

รอยละ  
60 

 
 

 



 

เอกสาร
สนับสนุน :  

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 สามารถดาวนโหลดได
ท่ีhttp://www.opdc.go.th/ 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายทรรศนะ  เอมสมบรูณ 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 08 0580 6492 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : pragunsing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริเนตร  สุขดี 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 09 9236 2362 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : sukdee.nate@gmail.com 

 



ยุทธศาสตร 4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงาน 1  การพัฒนาระบบดานการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบดานการเงินการคลัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล โรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤตลดลง 
คำนิยาม โรงพยาบาลท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง โรงพยาบาลท่ัวไป       

โรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ท่ีมีวิกฤตทางการเงิน     

ตามหลักเกณฑการประเมินวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้ 

ประเภทดัชนีชี้วัด 

น้ำหนัก
ความรุนแรง
ของความ

เสี่ยง  (Risk 
Score) 

คำอธิบาย 

1.กลุมแสดงความคลองตามสภาพสินทรัพย 
   1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สิน

หมุนเวียน 
   1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด  รายการเทียบเทา

เงินสดและลูกหนี้/หนี้สินหมุนเวียน 
   1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด/หนี้สินหมุนเวียน 
2.กลุมแสดงความม่ันคงทางการเงิน 
   2.1 แสดงฐานะทางการเงิน(ทุน
หมุนเวียน) NWC < 0 

1 NWC = สินทรัพยหมุนเวียน หัก 
หนี้สินหมุนเวียน 

   2.2 แสดงผลการดำเนินงาน 
(รายไดสูง/ต่ำกวาคาใชจายสุทธิ) 
NI < 0 

1 ผลการดำเนินงานสุทธิ = รายได 
หัก คาใชจาย 

3.กลุมแสดงระยะเวลาเขาสูปญหาทางการเงินรุนแรง มี 2 มิต ิ
   3.1 มิติ NWC มีเพียงพอ
รับภาระการขาดทุนเฉลี่ยตอเดือน 
(กรณี NWC เปนบวก & มี NI  
ติดลบ) 

 กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แตมี
ผลการดำเนินงานขาดทุน 

        a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียน
อาจหมด > 6 เดือน 

0  

        b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียน
อยูได > 3 เดือน  ไมเกิน 6 เดือน 

1  

        c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียน
อยูได < หรือ = 3 เดือน 

2  

          

 



 

คำนิยาม (ตอ) 

ประเภทดัชนีชี้วัด 

น้ำหนัก
ความรุนแรง
ของความ

เสี่ยง  (Risk 
Score) 

คำอธิบาย 

   3.2 มิติผลกำไรจากการดำเนินการ
เพียงพอกับภาระหนี้สินหมุนเวียน 
(กรณี NWC ติดลบ & มี NI เปน
บวก) 

 กรณีมีกำไรจากผลการ
ดำเนินงานแตขาดทุน
หมุนเวียน 

        a) ผลกำไรสามารถปรับ NWC 
เปนบวก > 6 เดือน 

2  

        b) ผลกำไรสามารถปรับ NWC 
เปนบวก > 3 เดือนไมเกิน 6 เดือน  

1  

        c) ผลกำไรสามารถปรับ NWC 
เปนบวก < หรือ = 3 เดือน 

0  

   3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI 
เปนบวก 

0  

   3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี NI 
เปนลบ 

2  

การประเมินวิกฤตทางการเงินจะประเมินทุกสิ้นเดือน โดยกำหนดใหโรงพยาบาล   

ท่ีได 7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด 

ท้ังนี้ ระบบขอมูลบัญชีของโรงพยาบาลท่ีดีมีคุณภาพมีสวนสำคัญท่ีทำใหผลการประเมิน

วิกฤตทางการเงินมีความถูกตอง  

โรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤตลดลง  หมายถึง  โรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤต ระดับ 1-7        

ณ เดือนสิงหาคม 2563  มีระดับวิกฤตลดลง 1 ระดับ ณ เดือนสิงหาคม 2564   

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

ป 2562  โรงพยาบาลมีระดับวิกฤตลดลง 2 แหง คิดเปนรอยละ  33.33 
ป 2563  โรงพยาบาลมีระดับวิกฤตลดลง 2 แหง คิดเปนรอยละ  33.33 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับวิกฤตทางการเงิน
ของโรงพยาบาล 
     รพ.สิงหบุร ี
     รพ.อินทรบุรี 
     รพ.บางระจัน 
     รพ.คายบางระจัน 
     รพ.พรหมบรุี 
     รพ.ทาชาง 

ระดับ  
 
1 
7 
0 
1 
2 
3 

 
 
0 
6 
0 
1 
2 
4 

 
 
1 
3 
2 
2 
6 
1 

 



 

เกณฑเปาหมาย 
 
 
 

รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤตลดลง 
 

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
รอยละ 40 รอย 50 รอย 60 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานสำหรับการประเมินสภาพคลองและเฝาระวัง 

ทางการเงิน 

2. เพ่ือเปนขอมูลสำหรับนำไปสูการจัดสรรทรัพยากรดานสุขภาพใหเกิด 
ความเปนธรรม   และเกิดประโยชนสูงสุด 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสิงหบุร ี

วิธีการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหจากรายงานการเงินของโรงพยาบาลท่ีสงทางเวปไซดกองเศรษฐกิจ

สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทุกสิ้นเดือน 

แหลงขอมูล เวปไซดกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (http://hfo.cfo.in.th) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

A = จำนวนโรงพยาบาลท่ีมีวิกฤตการเงินลดลง 

B = จำนวนโรงพยาบาลท้ังหมด 

ระยะเวลาประเมินผล ณ กันยายน 2564 

เกณฑการประเมิน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.โรงพยาบาลมีแผนทาง
การเงิน(Planfin) ท่ีมี
ความครบถวน ถูกตอง 
สมบูรณ              
2.โรงพยาบาลมีคะแนน
คุณภาพบัญชีรอยละ 
100  จากการตรวจสอบ
เบื้องตนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
3.โรงพยาบาลมีสัดสวน
ของตนทุนผูปวยนอก 
และตนทุนผูปวยในไม
เกินคากลางของ
โรงพยาบาลในกลุม
เดียวกัน 
 
 

1.โรงพยาบาลมีคะแนน
คุณภาพบัญชีรอยละ 
100  จากการตรวจสอบ
เบื้องตนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
2.โรงพยาบาลมีสัดสวน
ของตนทุนผูปวยนอก 
และตนทุนผูปวยในไม
เกินคากลางของ
โรงพยาบาลในกลุม
เดียวกัน 
3.โรงพยาบาลมี
คาใชจายรวมต่ำกวา 
แผน Planfin 
 

1. โรงพยาบาลมีคะแนน
คุณภาพบัญชีรอยละ 
100  จากการตรวจสอบ
เบื้องตนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
2. โรงพยาบาลมีสัดสวน
ของตนทุนผูปวยนอก และ
ตนทุนผูปวยในไมเกินคา
กลางของโรงพยาบาลใน
กลุมเดียวกัน 
3.โรงพยาบาลมี
คาใชจายรวมต่ำกวาแผน 
Planfin 
- โรงพยาบาลมีรายไดรวม
มากกวาหรือเทากับ 
Planfin 
 

1.โรงพยาบาลมีระดับ
วิกฤตทางการเงินลดลง 
1 ระดับ จากขอมูล
ระดับวิกฤต ณ เดือน
สิงหาคม 2563 

 
 

http://hfo.cfo.in.th/
http://hfo.cfo.in.th/


 

วิธีการประเมินผล  ประเมินผลจากรายงานการเงินของโรงพยาบาลที่สงทางเวปไซดกองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทุกสิ้นเดือน 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานการเงินของโรงพยาบาล 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
/ผูประสานงานตัวช้ีวัด
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางชูศรี  สิงหบูรณ 
หนวยงาน:  กลุมงานประกันสุขภาพ  
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6821  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 111 
E-mail :  meukchoosri@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวสุดารัตน  รวดทรง 
หนวยงาน:  กลุมงานประกันสุขภาพ  
โทรศัพทมือถือ:  08 2928 7501 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 111 
 

 



ยุทธศาสตร 4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงาน 1  การพัฒนาระบบดานการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบดานการเงินการคลัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล สสจ., รพท., รพช., สสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
คำนิยาม เงินงบประมาณ  หมายถึง  เงินท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรเพ่ือเปนคาใชจายในดำเนินงาน

ตามภารกิจของหนวยงาน  

งบดำเนินงาน หมายถึง  งบประมาณท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจำในลักษณะ

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค  

งบลงทุน  หมายถึง  งบประมาณท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายใน

ลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

เงิน UC  หมายถึง  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

เงินอ่ืนๆ  หมายถึง  เงินท่ีไดรับจัดสรรนอกเหลือจากท่ีระบุขางตน 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณ 

รอยละ 99.56 99.78 99.18 

เกณฑเปาหมาย /: รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
 
 
 

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
รอยละ 99.50 รอยละ 99.50 รอยละ 99.70 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือกำกับ ติดตาม การใชจายงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย 

2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงาน 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

- รายงานงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ (SMS) กระทรวงสาธารณสุข 

- รายงานการใชจายเงินนอกงบประมาณ จากหนวยงาน 

แหลงขอมูล - ระบบ GFMIS Webonline 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ(SMS) กระทรวงสาธารณสุข 

- รายงานเอกสาร 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนเงินงบประมาณท่ีหนวยงานเบิกจาย 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับจดัสรร 

 



สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success) : ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีรอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณ ดังน้ี 
- งบดำเนินงาน  
รอยละ 30 
- งบลงทุน  รอยละ 20 
- ภาพรวม  รอยละ 25 
 

มีรอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณ ดังน้ี 
- งบดำเนินงาน  
รอยละ 50 
- งบลงทุน  รอยละ 45 
- ภาพรวม  รอยละ 50 
 

มีรอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณ ดังน้ี 
- งบดำเนินงาน  
รอยละ 80 
- งบลงทุน  รอยละ 70 
- ภาพรวม  รอยละ 75 
 

มีรอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณ ดังน้ี 
- งบดำเนินงาน รอยละ 99 
- งบลงทุน รอยละ 100 
- ภาพรวมรอยละ 99.5 
 

 
วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินผลจากรายงานเปนรายไตรมาส 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นายพิพัฒน  กวางนอก 
หนวยงาน:  กลุมงานบริหารท่ัวไป  
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6819  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 117 
E-mail :  pipk@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวินี  เขียวร ี
หนวยงาน:  กลุมงานบริหารท่ัวไป  
โทรศัพทมือถือ:  08 6136 4068 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 129 
E-mail :  sawineek@yahoo.co.th 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร 4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงาน 1  การพัฒนาระบบดานการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบดานการเงินการคลัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพท., รพช., สสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 4 ระดับความสำเร็จของหนวยบริการทุกแหงมีการจัดทำแผนจัดเก็บรายได       

และดำเนินการตามแผน (3 โปรแกรม) 
คำนิยาม 3 โปรแกรม หมายถึง  

1.โปรแกรมสงออกขอมูลสิทธิประกันสังคม  SSOP 

2.โปรแกรมระบบสินไหมอัตโนมัติ(E-Claim System) พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 

3.โปรแกรม E-Claim และโปรแกรม NHSO  Client  สำหรับหนวยบริการเบิกจายตรง

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถ่ิน(อปท.) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของหนวยบริการ  
ท่ีจัดเก็บรายไดจาก  
3 โปรแกรม 
 

รอยละ 15.09 15.09 15.09 

เกณฑเปาหมาย 
 
 

รอยละของหนวยบริการท่ีจัดเก็บรายไดจาก 3 โปรแกรม 
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละ 100 รอย 100 รอย 100 
 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือกำกับ ติดตาม การรับจายงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย 

2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงาน 
3.เพ่ือใหมีการเชื่อมโยงขอมูลภายในหนวยงานและสามารถเรียกดูขอมูลทางการเงินได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพโดยการบันทึกขอมูลดานการจัดเกบรายได 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี (รพท./รพช./รพ.สต.) 

วิธีการ
ประเมินผล 

-ระดับความสำเร็จของหนวยบริการทุกแหงมีการจัดเก็บรายไดและดำเนินการประเมิน

ระดับความสำเร็จ ดังนี้ 

ระดับ 1 1.มีการวางแผนการดำเนินงาน 
2.ดำเนินการขอหรือมี User name Passward ในการบันทึกขอมูล 

ระดับ 2 มีการจัดเก็บรายไดมากกวารอยละ 50 
ระดับ 3 มีการจัดเก็บรายไดมากกวารอยละ 50-60 
ระดับ 4 มีการจัดเก็บรายไดมากกวารอยละ 60-70 
ระดับ 5 มีการจัดเก็บรายไดมากกวารอยละ 70  

1.ประเมินผลไตรมาสท่ี 2 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 และไตรมาสท่ี 4 เปรียบเทียบ    
กับไตรมาส 3 



 

ขอมูลสนับสนุน 1.หนา Wepsite ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
2.กองเศรษฐกิจสุขภาพและประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3.บริษัทจายกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางชูศรี  สิงหบูรณ 
หนวยงาน:  กลุมงานประกันสุขภาพ  
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6821  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 111 
E-mail :  meukchoosri@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางอาภาพร    ถ่ินทิพย 
หนวยงาน: กลุมงานประกันสุขภาพ    
โทรศัพทมือถือ: 08 1364 4537 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 111 

E-mail : apha1109@hotmail.com 
 

mailto:meukchoosri@gmail.com
mailto:meukchoosri@gmail.com


ยุทธศาสตร  4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน  2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ  
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 7 ระดับของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 

ผานการรับรอง HA ข้ัน 3 โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน 
คำนิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลท่ัวไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แหง   
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แหง   

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) หมายถึง การรับรองจาก
ภายนอกเพ่ือกระตุนใหสถานพยาบาลพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย  
โดยอาศัยมาตรฐานท่ีอิงหลักการสากลเปนกรอบในการพัฒนา 
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน Scoring Guideline HA Standard 2020 
หมายถึง  การนำ Overall Scoring มาเปนเครื่องมือในการทบทวนประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคะแนน Over all scoring เพ่ิมข้ึน หมายถึง การใหคะแนนตาม Overall 
Requirement (ขอกำหนดโดยรวม) ของมาตรฐานและระดับคะแนนเพ่ิมข้ึน 0.2 เทียบกับ
ผลการประเมินคะแนนครั้งหลังสุด ตามเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ท่ี 4 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

  

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

จำนวน รพ. 
ผานการรับรอง HA 

แหง 6 6 6 

เกณฑ
เปาหมาย   
 

 

   
                            

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
6 6 6 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใหมีมาตรฐานตามท่ีกำหนด 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสิงหบุรี จำนวน 6 แหง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1. ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

www.ha.or.th /สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

2. แนวทางการกำหนดระดับคะแนน Scoring Guideline HA Standard 2018 

แหลงขอมูล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

A=จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับท่ีผานเกณฑการประเมิน 

B=จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับท้ังหมด 



ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 4 

เกณฑการ

ประเมิน  

 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. มีการทบทวน

คำสั่งคณะกรรมการ

พัฒนา HA  

2. มีการประชุมวาง

แผนการดำเนินงาน 

 

 

 

 

1. ทีมพ่ีเลี้ยงไดรับ

การพัฒนาความรู

ตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพ (HA) 

สูการปฏิบัติ  

2. มีการเตรียมการ

เขารับการประเมิน

ของ รพ.ช เปาหมาย 

2 รพ. 

3. รพ.เปาหมาย

จัดสงเอกสารขอรับ

การประเมินรับรอง

ครบถวนภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. รพ.เปาหมายรับ

การ ประเมิน 

2. ปรับปรุงแกไข

ตามคณะตรวจ

ประเมิน 

3. สงเอกสารแกไข

ภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด 

1. รพ. ผานการ

รับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน   

HA จาก สรพ. 

2. รพ. แจงผลการ

ประเมินใหจังหวัด

ทราบ 

วิธีการ

ประเมินผล 

 

ระดับ 1 1. มีการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา HA ของ รพ. 
2. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

ระดับ 2 1. ทีมพ่ีเลี้ยงไดรับการพัฒนาความรูตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
และบริการสุขภาพ (HA) สูการปฏิบัติ  
2. มีการทบทวนระบบงานท่ีสำคัญ 

ระดับ 3 1. รพ.เปาหมายจัดสงเอกสารเพ่ือขอรับการประเมินรับรองครบถวน 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 4 1. รพ.เปาหมายรับการประเมิน 
2. ปรับปรุงแกไขตามคณะตรวจประเมิน 
3. สงเอกสารแกไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 5 1. รพ. ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จาก สรพ. 
2. รพ. แจงผลการประเมินใหจังหวัดทราบ 

 

 

 

 

 



เอกสาร
สนับสนุน  

คูมือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายทรรศนะ  เอมสมบรูณ 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 08 0580 6492 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : pragunsing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริเนตร  สุขดี 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 09 9236 2362 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : sukdee.nate@gmail.com 

 



ยุทธศาสตร  4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน  2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ  โครงการจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด  
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 8 ระดับความสำเร็จของการจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด 
คำนิยาม การจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑท่ีมิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม หมายถึง 

การจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ของสวน
ราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2557   
เวชภัณฑท่ีมิใชยา หมายถึง วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดซื้อรวม

ระดับจังหวัด 

ระดับ
ความสำเร็จ 

ระดับ 4 

(ซื้อรวมรอยละ 

41.83) 

ระดับ 4 

(ซื้อรวมรอยละ 

47.85) 

ระดับ 4 

(ซื้อรวมรอยละ 

49.48) 
 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

ระดับ 5 
(ซ้ือรวม>รอยละ50) วัดภาพรวมจังหวัด 
ยา วัสดุการแพทยท่ัวไป ทันตกรรม วัสดุ

วิทยาศาสตร 

- - 

เกณฑการใหคะแนน 
    กำหนดเปนระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของข้ันตอนในการดำเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
ระดับความสำเร็จ  เกณฑการประเมิน 

1 มีการรายงานขอมูลการจัดซ้ือรวมในระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสิงหบุรีทุกเดือน 

2 มีคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑระดับโรงพยาบาล 
3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑระดับโรงพยาบาลอยางนอย 

1 ครั้ง 
4 มีการรายงานขอมูลการจัดซ้ือรวมในระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสิงหบุรี ครบถวน ตรงเวลา และรอยละของมูลคาการจัดซ้ือรวมระดับ
โรงพยาบาล ยา รอยละ 20 วัสดุการแพทยท่ัวไป รอยละ 30 วัสดุวิทยาศาสตร  
รอยละ 40 วัสดุทันตกรรม รอยละ 25 

5 มีการรายงานขอมูลการจัดซ้ือรวมในระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรี ครบถวน ตรงเวลา และรอยละของมูลคาการจัดซ้ือรวมระดับโรงพยาบาล  
ยา รอยละ 30 วัสดุการแพทยท่ัวไป รอยละ 55 วัสดุวิทยาศาสตร รอยละ 70  
วัสดุทันตกรรม รอยละ 35  



 

วัตถุประสงค  การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยามีการดำเนินการดวยความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ 
โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลทุกแหงในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

รายงาน 

แหลงขอมูล ระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบรุี 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

A/B X 100  

A หมายถึง มูลคาการจัดซ้ือรวม  

B หมายถึง มูลคาการจัดซ้ือท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

วิธีการ
ประเมินผล :  

รายงานขอมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของหนวยงาน แยกตามประเภทของ
เวชภัณฑ (ยา วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร) ทุกเดือน 

เอกสาร
สนับสนุน :  

- 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎฐา กลัน่สุวรรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 7796 0188 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 
E-mail: PROMPTPHARMACY@GMAIL.COM 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงดาว คงมลายู 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 6128 0109 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 
E-mail : duangdao.khong@gmail.com 

 

 

 

 
 



ยุทธศาสตร  4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน  3. การพัฒนาระบบขอมูล 
โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถานบริการในระบบ Health Data Center 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล สถานบริการทุกแหง (รพท./รพช./รพ.สต.) 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 11 รอยละของสถานบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
คำนิยาม คุณภาพขอมูล หมายถึง คุณภาพของขอมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูล

ดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันได 
(Health Information Exchange HIE) ไมตองทำงานซ้ำซอน และใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลรวมกัน ตลอดจน เพ่ือเตรียมรับการปรับเปลี่ยนโครงสรางมาตรฐานของขอมูล
สุขภาพรูปแบบอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใหไดรูปแบบขอมูลสุขภาพท่ีเหมาะสม 
กับการใชงาน และตรงตามวัตถุประสงค 
   การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ตรวจสอบจากขอมูลที่หนวยบริการสงผาน Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2564 ประเมินจากขอมูลบุคคล 
(Person) ซ่ึงเปนขอมูลประชาชนท่ีมารับบริการในหนวยบริการนั้นๆ ประกอบดวย 
1. ขอมูลเลขประจำตัวประชาชน (cid)  
2. ขอมูลเพศ (sex)  
3. ขอมูลสัญชาติ (nation)  
4. ขอมูลวันเกิด (birth)  
5. ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจำหนาย (discharge) 
โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
1. ขอมูลเลขประจำตัวประชาชน (cid) 
    - ไมเปนคาวาง หรือ ตรงตามหลัก mod11 กรณีสัญชาติไทย 
2. ขอมูลเพศ  (sex) 
    - ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
3. ขอมูลสัญชาติ (nation) 
   - ตรงตามรหัสมาตรฐาน  
4. ขอมูลวันเกิด (birth) 
    - เมื่อคำนวณอายุของผูมารับบริการเทียบจากวันที่รับบริการแลว ตองไมมีคาติดลบ 
และไมเกิน 120 ป 
5. ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจำหนาย (discharge) 
   - ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
   - กรณีเปนสถานะ ยังไมจำหนาย เม่ือตรวจสอบกับแฟม DEATH ตองไมมีขอมูล 
ของบุคคลนั้น 
ระยะเวลาในการประเมินผล : ประเมินทุกวันท่ี 1 ของเดือน ในไตรมาสที่เปนรอบการ
ประเมินนั้นๆ ( 1 ธันวาคม, 1 มีนาคม, 1 มิถุนายน และ 1 กันยายน) 
 
 

 



 ตามเกณฑคุณภาพ 4 มิต ิประกอบดวย  
1. ความถูกตองของขอมูล (Accuracy)  
2. ความสอดคลอง (Consistency)  
3. ความครบถวน สมบูรณ (Completeness)  
4. ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของสถานบริการท่ี
ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 

รอยละ - - 30.19 

เกณฑเปาหมาย  : ผานเกณฑรอยละ 
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 
 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของขอมูลพ้ืนฐานบริการสุขภาพในหนวยบริการทุกระดับ       
ครอบคุลมหนวยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแหง 
2. เพ่ือจัดเตรียมโครงสรางขอมูลพ้ืนฐานบริการสุขภาพท่ีสำคัญและจำเปนสำหรับการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพภายใตปรับเปลี่ยนโครงสรางมาตรฐานขอมูลสุขภาพ
รูปแบบอ่ืนๆ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ขอมูลบริการสุขภาพ โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลทุกแหง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูล ผานระบบ HDC 

ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑท่ีกำหนด 

แหลงขอมูล 1. ขอมูล 43 แฟม หนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง  
2. HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ,กระทรวงสาธารณสุข 
3. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล

บริการสุขภาพ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

3, 6, 9 และ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการประเมิน (small Success) :  
ป 2564 : รอยละของหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละ 60 
1. cid รอยละ 85 
2. sex รอยละ 100 
3. nation รอยละ 90 
4. birth รอยละ 95 
5. discharge  
รอยละ 90 

รอยละ 70  
1. cid รอยละ 90 
2. sex รอยละ 100 
3. nation รอยละ 92 
4. birth รอยละ 96 
5. discharge  
รอยละ 92 

รอยละ 75  
1. cid รอยละ 95 
2. sex รอยละ 100 
3. nation รอยละ 94 
4. birth รอยละ 97 
5. discharge  
รอยละ 94 

รอยละ 80  
1. cid รอยละ 98 
2. sex รอยละ 100 
3. nation รอยละ 96 
4. birth รอยละ 98 
5. discharge  
รอยละ 96 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินจากคุณภาพขอมูลท่ีบันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูล 
ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  
จากฐานขอมูล Helth Data Center (HDC) ประเมินรายหนวยบริการ 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบนัทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559  
2. คูมือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูล  
3. คูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูล  
ดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  
(http://bps.moph.go.th/healthdata/) 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนวลี  ดียิ่ง, นายจตุพร  แกวเขียว, นางสาวสุธาสินี  บุญพวง 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1384 7797 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3503  ตอ 109 
E-mail : singmoph@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายอภิชา   เอกธีรธรรม 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1947 3636 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3503  ตอ 109 
E-mail : singmoph@hotmail.com 

 

 

 

 
 



ยุทธศาสตร  4. บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน  3. การพัฒนาระบบขอมูล 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบขอมูล 43 แฟมตามเง่ือนไขงบประมาณ QOF สปสช. 
ลักษณะตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของฐานขอมูลการใหบริการมีคุณภาพตามเกณฑ QOF 
ระดับการวัดผล สถานบริการทุกแหง (รพท./รพช./รพ.สต.) 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 12 ระดับความสำเร็จของสถานบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพตามเกณฑ QOF 
คำนิยาม งบจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ (Quality and Outcome Framework: QOF)  

เปนการจายเพื ่อมุ งหวังใหหนวยบริการตระหนักถึงการพัฒนาการบริการใหบรรลุถึง
คุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจนมั่นใจไดวาภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ประชาชนจะเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนและไดรับบริการที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นอยางสม่ำเสมอ  โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจายงบตามเกณฑ
คุณภาพผลงานบริการ ของหนวยบริการปฐมภูมิ และหนวยบริการประจำ 
ตัวช้ีวัด QOF 
1.1 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 
1.2 อัตราการตั้งครรภซาในหญิงอายุ < 20 ป 
2 รอยละผูปวย DM HT ท่ีไดรับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
3 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก 
4 รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจ 
วัดระดับน้ำตาลในเลือด 
5 รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
6 รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห 
7 รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป  
ภายใน 5 ป 
8.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 
(Acute Diarrhea) 
8.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory Infection) 
9 การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก 
(ACSC) 
10.1 รอยละของเด็ก 0-5 ป (9,18,30 และ 42 เดือน) ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
10.2 รอยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการ
สงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) 
10.3 รอยละของเด็ก 0-5 ป (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่มี่พัฒนาการสงสัยลาชาจากการ
ประเมินพัฒนาการดวยเครื ่องมือ DSPM ครั ้งที ่ 1 แลวไดร ับการติดตามมาประเมิน
พัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM ครั้งท่ี 2 (ภายใน 30วัน) 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดความสำเร็จของของสถานบริการท่ีผานเกณฑ
คุณภาพตามเกณฑ QOF มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลบริการ QOF ของคปสอ. 
2 ตรวจสอบคุณภาพขอมูลกอนสงทุกครั้ง  
 

 



 
 
 
 

3 สงขอมูล 43 แฟม เขาระบบ HDC ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี    
3.1 โรงพยาบาลสงขอมูลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
3.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสงขอมูลทุกวัน  
4. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด QOF ผานเกณฑ (รอยละ) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผลงาน 
ผานเกณฑ QOF 

รอยละ 45.45 42.86 35.71 

เกณฑเปาหมาย  : ผานเกณฑรอยละ 
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการจัดบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2.เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือแกไขปญหาดานสาธารณสุข 
3.เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบขอมูลสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หนวยบริการท่ีข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก โรงพยาบาลท่ัวไป/
โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูลผานระบบ HDC 

ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑท่ีกำหนด 

แหลงขอมูล 1. ขอมูล 43 แฟม หนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง  
2. รายงานผลงานขอมูล 43 แฟมตามเง่ือนไขงบประณาณ QOF สปสช. ป 2564 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผานเกณฑคุณภาพตามเกณฑ QOF   

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนหนวยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

3, 6, 9 และ 12 เดือน 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน QOF 
2.แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพขอมูลบริการ 
QOF ของคปสอ. 
3.ผลงานผานเกณฑ QOF  
รอยละ 20 

ผลงานผานเกณฑ  
QOF  

รอยละ 40  
 

**สรุปยอด ณ 30 

ก.ย.63** 

ผลงานผานเกณฑ  
QOF  

รอยละ 60  
 
 **สรุปยอด ณ 30 
ธ.ค.63** 

ผลงานผานเกณฑ 
QOF  

≥รอยละ 80  
 

**สรุปยอด ณ 30 

มี.ค.64** 

 



เกณฑการใหคะแนน 

  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF รอยละ 20 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF รอยละ 40 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF รอยละ 60 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF รอยละ 80 

ผลงานผานเกณฑ 

QOF >รอยละ 80 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1.ประเมินจากคุณภาพขอมูลที่บันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูล
ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  
จากฐานขอมูล Helth Data Center (HDC) ประเมินรายหนวยบริการ 
2.ผลการดำเนินงานจากระบบรายงาน QOF จังหวัดสิงหบุร ี

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. คูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูล  
ดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  
(http://bps.moph.go.th/healthdata/) 
2. คูมือแนวทางปฏิบัติในการขอรับคาใชจาย ป2563 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนวลี  ดียิ่ง, นายจตุพร  แกวเขียว, นางสาวสุธาสินี  บุญพวง 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1384 7797 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3503  ตอ 109 
E-mail : singmoph@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายอภิชา   เอกธีรธรรม 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1947 3636 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3503  ตอ 109 
E-mail : singmoph@hotmail.com 
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