
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
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6. ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นสูง) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินรวมยอดภาระ
ผูกพันของแผนงาน/โครงการ ภายใต้วงเงินตาม
แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

20 ร้อยละ 80 

1.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ที่ด าเนินการส าเร็จตามงวดงาน/งวดเงิน 

20 ร้อยละ 80 

1.3 จ านวนแผนงาน/โครงการ/งานวิจัย ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

20 10 เรื่อง 

รวม 60  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 

10 ร้อยละ 77 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

10 - อัพเดตเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อเดือน  
- มีผู้เข้าชมเว็บไซตเ์พิ่มขึ้นจาก 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 7 (น.หลัก) /
ร้อยละ 6 (น.สนับสนุน) 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

10 - รายงานครบถ้วน ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์และดีขึ้น ร้อยละ 
100 

4. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
อบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับ
ภารกิจและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

10 ร้อยละ 80 

รวม 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินรวมยอดภาระผูกพันของแผนงาน/โครงการ 
ภายใต้วงเงินตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

 

ค าอธิบาย :  
 แผนงาน/โครงการ หมายถึง  แผนงาน โครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 วงเงินตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนการปฏิบัติงานกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สถานการณ์ :   

 
ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน ร้อยละ 110.18 ร้อยละ 97.28 ร้อยละ 99.41 ร้อยละ 60.17 ร้อยละ 88.42 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ :   
จ านวนการเบิกจ่ายเงนิรวมยอดภาระผูกพัน  

X 100 
กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนการปฏบิัติงานกองทุนปีงบประมาณ 2565 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 70 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 75 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 80 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

ผลการเบิกจ่ายรวมยอดภาระผูกพันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35 วงเงินตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการเบิกจ่ายและยอด
ภาระผูกพันตามไตรมาส 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

ผลการเบิกจ่ายรวมยอดภาระผูกพันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 วงเงินตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการเบิกจ่ายและยอด
ภาระผูกพันตามไตรมาส 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

ผลการเบิกจ่ายรวมยอดภาระผูกพันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 วงเงินตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการเบิกจ่ายและยอด
ภาระผูกพันตามไตรมาส 

 

แหล่งข้อมูล :  รายงานผลการเบิกจ่ายและยอดภาระผูกพันตามไตรมาส 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  รายงานผลการเบิกจ่ายและยอดภาระผูกพันตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 3, 6 และ 9 เดือน) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  เกิดการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมถึงการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุน
งบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพ่ิมมากข้ึน 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายสมศักดิ์ กรีชัย    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางธภัสสร ครุธบุตร์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 2. นางตุ้มทอง กิตติวิทยารัตน์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 3. นางสาวพัณณ์ชิตา พูลสวัสดิ์    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักวิชาการเงินและบัญชี 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละความส าเร็จของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการส าเร็จ
ตามงวดงาน/งวดเงิน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกท่ีน าไปใช้จริงทางการแพทย์และการตลาด 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ - 

 

ค าอธิบาย :  
 แผนงาน/โครงการ หมายถึง  โครงการที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุน             
ภายใต้สัญญารับทุนสามารถด าเนินการได้ตามงวดงานงวดเงินจนบรรลุถึงเปูาหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

 

สถานการณ์ :   

 
ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน ร้อยละ 85 ร้อยละ 87 ร้อยละ 60 ร้อยละ 59 ร้อยละ 62 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 
85 87 

60 59 62 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ค่าเฉลี่ย คก.ที่ส าเร็จ 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
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สูตรการค านวณ :   
 จ านวนแผนงาน/โครงการด าเนินการส าเร็จตามงวดงาน/งวดเงิน 

X 100 จ านวนแผนงาน/โครงการที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุน
แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2565 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 60 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 70 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 80 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

สรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการที่กองทุน        
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุน
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เอกสารสรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการ 
ที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ให้การสนับสนุนแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

จัดท าแผนการติดตามและประเมินผล 
แผนงาน/โครงการ ที่กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุนแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ที่กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุน
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

สรุปผลส าเร็จในการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุนแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและ
สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายแผนงาน/
โครงการที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยให้การสนับสนุนแล้วเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แหล่งข้อมูล :  แผนงาน/โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามสัญญารับทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลงานงวดงานงวดเงินหรือรายงานฉบับสมบูรณ์
แผนงาน/โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามสัญญารับทุน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  สามารถติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ให้การสนับสนุนได้ตามแผนเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายสมศักดิ์ กรีชัย    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาววรรณชนก คงลอย     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นายปกรสิทธิ์ หนูช่วย    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นางสาวกาญจนา  วิริยม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 4. นายจิรานุวัฒน์  หอมบรรเทิง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : จ านวนแผนงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หน่วยวัด : จ านวน (เรื่อง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกท่ีน าไปใช้จริงทางการแพทย์และการตลาด 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่วงกว้างเพ่ือการรับรู้ของงานวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 

ค าอธิบาย :  
 แผนงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หมายถึง แผนงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภายใต้การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 , หรือนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข , หรือนโยบายของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , หรือเป็นไปตามแผน
แม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2560 – 2564) ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สถานการณ์ :   

 
ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - 6 เรื่อง 7 เรื่อง 9 เรื่อง 

 

 

5 5 5 5 5 

0 0 

6 
7 

9 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ค่าเฉลี่ย จ านวนโครงการที่เผยแพร่ 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย 10 เรื่อง 11 เรื่อง 12 เรื่อง 13 เรื่อง 14 เรื่อง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 8 เรื่อง 

ขั้นมาตรฐาน 75 9 เรื่อง 
ขั้นสูง 100 10 เรื่อง 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

แผนงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์                  
เผยแพร่ 2 เรื่อง/รายงานผลส าเร็จในที่ประชุม
ผู้บริหารกรมฯ 

หนังสือขออนุญาตตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

แผนงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์                  
เผยแพร่ 4 เรื่อง/รายงานผลส าเร็จในที่ประชุม
ผู้บริหารกรมฯ 

หนังสือขออนุญาตตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

แผนงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์                   
เผยแพร่ 9 เรื่อง/รายงานผลส าเร็จในที่ประชุม
ผู้บริหารกรมฯ 

หนังสือขออนุญาตตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 

 

แหล่งข้อมูล :  หนังสือขออนุญาตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  หนังสืออนุญาตให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่วงกว้างเพ่ือการรับรู้ของผลงานที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้เพ่ือการต่อยอดการน าไปใช้ประโยชน์จากงานที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ หรือ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายสมศักดิ์ กรีชัย    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวอติมาศ  สินธุนาคิน     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นิติกร 
 2. นายทนงศักดิ์  ศรีเกตุ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นิติกร 
 3. นายก าพล  กันภัยเพื่อน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักจัดการงานทั่วไป 
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ตัวชีว้ัดรว่ม 
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รายละเอียดตัวชี้วัดร่วม ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวช้ีวัดร่วม 

การประเมินศักยภาพการ
ด าเนินงาน  (Potential 
Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 

10 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

10 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) 
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

10 

4. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรม
พัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับภารกิจและทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

10 

 รวม 40 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมหน่วยงาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ 3 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 
เทียบกับวงเงินงบประมาณท้ังหมดของหน่วยงาน 
 คิดจากการใช้งบประมาณที่หน่วยงานเบิกจ่ายจริง ไม่รวมงบผูกพัน  
 ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 : ร้อยละ 32, ไตรมาสที่ 2 : ร้อยละ 54, ไตรมาสที่ 3 : ร้อยละ 77, ไตรมาสที่ 4 : ร้อยละ 100 
 หมายเหตุ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะด าเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน
ลงระบบ Management Cockpit (เริ่ม 31 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายหน่วยงาน จากกลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม และข้อมูลงบประมาณทั้งหมดรายหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรร จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน โดยจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารทุกสิ้นเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ kpr.dtam.951@gmail.com 

 

สถานการณ์ :   
 มีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ และการประชุมผู้บริหารกรมฯ  

สูตรการค านวณ :   
งบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายจริง (ไม่รวมผูกพัน) 

X 100 
งบประมาณท้ังหมดของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ขั้นต้น 50 ร้อยละ 27 ร้อยละ 38.5 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 40.5 ร้อยละ 57.75 

ขั้นสูง 100 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

ผลการค านวณร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื่อเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาสที่ 2  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายหน่วยงาน ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2565 จากกลุ่มงานคลัง 
ส านักงานเลขานุการกรม 
2. ข้อมูลงบประมาณทั้งหมด 
รายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

ผลการค านวณร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื่อเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาสที่ 3 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายหน่วยงาน ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2565 จากกลุ่มงานคลัง 
ส านักงานเลขานุการกรม 
2. ข้อมูลงบประมาณทั้งหมด 
รายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

แหล่งข้อมูล :  1. กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม 
  2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ซึ่งจะใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 2. ใช้ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งจะใช้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จากระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ (Project Management) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาสของหน่วยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางศิริวรรณ  อรุณวงศ์     หมายเลขโทรศัพท์  2201 
  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข     หมายเลขโทรศัพท์  1314 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3. นางสาวณิชารีย์  เกิดแสง     หมายเลขโทรศัพท์  1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ตัวอย่างการค านวณคะแนน :  

ไตรมาส 

ข้อมูลจาก 
กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร ์
และแผนงาน 

ข้อมูลจาก 
กลุ่มงานคลัง  

ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

งบประมาณ
ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

วิธีการค านวณ 
ร้อยละการเบิกจ่าย 

ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย  

วิธีการค านวณ 
ผลคะแนน 

ผลคะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
(ร้อยละ 10) 

2 750,000 370,000 (370,000÷750,000)×100 49.33 (49.33÷54)×100 91.35 9.14 
3 650,000 510,000 (510,000÷650,000)×100 78.46 (78.46÷77)×100 101.90 

(=100) 
10 

 
หมายเหตุ : ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สกท.) ขอให้จัดส่งข้อมูลงบประมาณ
ทั้งหมด และผลการเบิกจ่าย ไปให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน (เริ่ม 31 มกราคม 2565 
ถึง 30 มิถุนายน 2565) เพ่ือท าการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงระบบ Management Cockpit ต่อไป 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ  

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (Smart Office) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 เว็บไซต์ หมายถึง หน้าเว็บเพจที่จัดท าขึ้น เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต โดยถูกจัดเก็บไว้ใน www. (เวิลด์ไวด์เว็บ) การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์ 
 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสื่อสารงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรม ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 

 

สถานการณ์ :   
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ 8 องค์ประกอบ ครบถ้วน ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สูตรการค านวณ : ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ ณ ไตรมาสที่ 1 
จ านวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 – จ านวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 

X 100 
จ านวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 
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เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การอัพเดตข้อมูล 
บนเว็บไซต์ 

2. ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 
 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ขั้นต้น 50 มีการอัพเดตเว็บไซต์ 5 2.5 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีการอัพเดตเว็บไซต์  
1 ครั้งต่อเดือน 

7.5 3.75 

ขั้นสูง 100 มีการอัพเดตเว็บไซต์  
2 ครั้งต่อเดือน 

10 5 

หมายเหตุ : หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สพท. กทล. กยส. กคพ. สพจ. รพ.พท. สกกท. กสศ. สกท. และ สวจ. 
 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย สลก. ตสน. กพร. กวผ. และ กมจ. 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  

 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 - 2 (6 เดือน) 
(ธ.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 

- ภาพหน้าจอแสดงจ านวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
30 ธ.ค. 64 

- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 
- สรุปผลการด าเนินงาน และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่ก าหนด 
- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ วันที่  
31 มี.ค. 65 และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่ก าหนด 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน  
ที่แสดงให้เห็นข้อมูล ดังนี้ 
 - ภาพหน้าจอแสดงการอัพเดต
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จ านวน 2 ครั้งต่อเดือน  
(ม.ค. - มี.ค. 65) 
 - ภาพหน้าจอแสดงจ านวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
31 มี.ค. 65 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 
- สรุปผลการด าเนินงาน และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่ก าหนด 
- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ วันที่  
30 มิ.ย. 65 และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่ก าหนด 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน  
ที่แสดงให้เห็นข้อมูล ดังนี้ 
 - ภาพแสดงการอัพเดตข้อมูล
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จ านวน 2 ครั้งต่อเดือน  
(เม.ย. - มิ.ย. 65) 
 - ภาพหน้าจอแสดงจ านวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
30 มิ.ย. 65 
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แหล่งข้อมูล :  
 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 หน่วยงานด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และรวบรวมสรุปผลลงในระบบ Management 
Cockpit 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และน่าเชื่อถือ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   1. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 2. นางสาวรัชนี จันทร์เกษ    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสุชาวดี เลาะเดรุส     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1414 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 2. นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5639 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1. การอัพเดตข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

1 ครั้ง/เดือน 75 2 ครั้ง/เดือน 100 

2. ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 1 

ไม่ประเมิน - ร้อยละ 5 
(หน่วยงานสนับสนุน)  

100 

วิธีการค านวณคะแนน - 75 (100+100)÷2 100 
คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(ร้อยละ 10) 
(75x10)÷100 7.5 (100x10)÷100 10 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 : ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(Retention Rate) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ในหน่วยงานระดับ 
กอง/ส านัก/สถาบัน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง หมายถึง ข้อมูลการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  จ านวน 1 รอบ ภายใน
วันที่ 12 เมษายน 2565 (รอบท่ี 1/65) โดยหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลเอง 
 ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าน้ าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 
ยกก าลังสอง และแสดงในหน่วย กก./ม  เป็นสากล 
 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐานกรมอนามัย พ.ศ. 2553 

เพศชาย – หญิง 
ผอม ปกติ น้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2 

น้อยกว่า 18.5 18.5 – 22.9 23.0 – 24.9 25.0 – 29.9 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 
 น้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับ รอบท่ี 2/64 หมายถึง บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ในรอบที่ 1/65 
ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64 ตามตารางด้านล่างนี้ 

สภาวะร่างกาย  ค่า BMI รอบท่ี 1/65 เกณฑ์การประเมิน 
ผอม เพ่ิมข้ึน 

ดีขึ้น น้ าหนักเกิน  
อ้วนระดับ 1  
อ้วนระดับ 2 

ลดลง 
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สถานการณ์ :   
       กรมฯ ได้มีการส ารวจดัชนีมวลกาย (BMI) โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีบุคลากรกรมเข้าร่วม 
จ านวน 533 คน คิดเป็น 100%   
 

ปีงบประมาณ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พ.ศ. 2560 362 98.34 
พ.ศ. 2561 371 98.38 
พ.ศ. 2562 421 93.14 
พ.ศ. 2563 539 100.00 
พ.ศ. 2564 533 100.00 

กราฟแสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินดัชนีมวลกาย  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2564 

 

จากการประเมิน พ.ศ. 2564 พบว่ามีบุคลากรที่มีน้ าหนักน้อย
หรือเกินเกณฑ์ จ านวน 276 คน (51.78%) น ามาวิเคราะห์
พบว่ามี 39 % ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินรอบท่ี 1/64 

 

 

สูตรค านวณ :  
1. ดัชนีมวลกาย (BMI)   =            น้ าหนัก (กิโลกรัม)      X 100 
                                    ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร) 
2. การประเมินผลดัชนีมวลกาย  
 ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินดัชนีมวลกายและที่มีน้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับรอบท่ี 2/64 

           =     จ านวนบุคลากรผ่านเกณฑ์ BMI + จ านวนบคุลากรที่มีน้ าหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64   X 100 
                                      จ านวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การรายงานผล 

 
2. การประเมินผลดัชนีมวลกาย 

ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์  
และดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64 

ขั้นต้น 50 ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา ร้อยละ 50 

ขั้นมาตรฐาน 75 ครบถ้วน ไม่ทันเวลา 
ไม่ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 75 

ขั้นสูง 100 ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 100 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- หน่วยงานวัดน้ าหนัก/ส่วนสงูบุคลากร รอบที่ 1/65
และส่งผลค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) ทางระบบ 
Management Cockpit ภายในวันที่ 12 เมษายน 
2565 

- เอกสารรายงานผลดัชนีมวล
กาย (BMI) ของบุคลากรใน
หน่วยงานรอบที่ 1/65 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์และดีข้ึนเมื่อเทียบกับ 
รอบท่ี 2/64 

- เอกสารรายงานผล ร้อยละ
บุคลากรผ่านเกณฑ์และดีขึ้น
เมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64  
จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลเอง 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. บุคลากรกรมมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Happy Body 
3. กรมฯ มีข้อมูลด้าน Happy body ของบุคลากร 
4. น าข้อมูลที่ส ารวจ รวบรวม ไปขับเคลื่อนเพ่ือสร้างเสริม Happy body และจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรได้เหมาะสม
ตามกลุ่มเปูาหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
1. การรายงานผล  ครบถ้วน ทันเวลา 100 ไม่ประเมินผล - 
2. การประเมินผล 
ดัชนีมวลกาย  

ไม่ประเมินผล - ร้อยละ 70 70 

คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ 10) 

(100x10)÷100 10 (70x10)÷100 7 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง 
สอดรับกับภารกิจและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(Retention Rate) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ  โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ยกเว้นผู้อ านวยการของหน่วยงาน 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และ
ทัศนคติ โดยมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม (ทั้ง Onsite และ Online) การสอน
งาน (Coaching) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) อันจะ
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กร 
ขอบเขตการประเมิน :  

- ไตรมาสที่ 1 – 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) : ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง  
- ไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)     : ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง (สะสม) 

หมายเหตุ :  
 1) แบบฟอร์มที่ 1 : บุคลากรในหน่วยงานรายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายบุคคล  
     จัดท าโดย : บุคลากรในหน่วยงาน (หากเรียนรู้จากการสอนงาน (Coaching) จากผู้อ านวยการ
                    หรือหัวหน้าหน่วยงาน ให้ผู้สอนงานลงนามก ากับไว้ด้วย) 
 2) แบบฟอร์มที่ 2 : สรุปผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน  
     จัดท าโดย : ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานเซ็นก ากับ 
 3) ผู้รับรอง (แบบฟอร์มที่ 1) คือ ผู้อ านวยการของหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย 
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สถานการณ์ :   
 จากสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า ความผันผวนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
(Global Megatrends) ร่วมกับผลกระทบและปัจจัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น ามาซึ่ง
โอกาสและความเสี่ยงหลากหลายประการ การสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสและลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคส่วนใน
หลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ต้องการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ อาทิ การมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน ปรับปรุง
ระบบและกระบวนงานการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดของการมีบุคลากรภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

สูตรการค านวณ :   
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ 

X 100 
จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไตรมาสที่ 2 
(ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง) 

ไตรมาสที่ 3 
(ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง) 

ขั้นต้น 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

ขั้นสูง 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

หน่วยงานยืนยันข้อมูลรายชื่อบุคลากรแต่ละ
ประเภทในสังกัด (ข้าราชการ พนักงานราชการ) 
ตามหนังสือของ สลก. ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64 

สรุปข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขานุการกรม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

1. บุคลากรจัดท าแบบรายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 1)
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
2. หน่วยงานรายงานข้อมูลรายชื่อบุคลากร  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (แบบฟอร์มที่ 2) 
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 
ส่ง สลก. และรายงานลงระบบ Management 
Cockpit ภายในวันที่ 12 เม.ย. 65 

รายงานผลการค านวณร้อยละของ
บุคลากรรายหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รอบ 6 เดือน  
(วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขานุการกรม 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

1. บุคลากรจัดท าแบบรายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 1)
รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65)  
2. หน่วยงานรายงานข้อมูลรายชื่อบุคลากร  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (แบบฟอร์มที่ 2) 
รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 
ส่ง สลก. และรายงานลงระบบ Management 
Cockpit ภายในวันที่ 12 ก.ค. 65 

รายงานผลการค านวณร้อยละของ
บุคลากรรายหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รอบ 9 เดือน  
(วันที่ 1 เม.ย.– 30 มิ.ย. 65)  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 

แหล่งข้อมูล :  
 1. หน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน 
 2. รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม ให้มีสมรรถนะสูงรายหน่วยงานและภาพรวมกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 บุคลากรกรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีศักยภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งสูงขึ้น มีความสามารถพร้อมรองรับการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ๆ   

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล        หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวสกุลณา  ดุริยะศรีไพร     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 2. นางมณีรัตน์  บุญเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
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ตัวอย่างการค านวณคะแนน :  
เช่น บุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน ณ ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 50 คน และไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 47 คน 

ไตรมาส 
ข้อมูลจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม 

บุคลากรทั้งหมด 
(คน) 

บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม (คน) 

วิธีการค านวณ 
ร้อยละของบุคลากรฯ 

ร้อยละของบุคลากรฯ 

2 
(ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง) 

50 50 (50÷50)×100 100 

3 
(ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง) 

47 30 (30÷47)×100 63.83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


