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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงาน กลุม่ตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นสูง) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ดำเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบดำเนินงาน
โครงการสำคัญของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

20 รายงานผลการตรวจสอบ
ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด 
จำนวน 2 โครงการ 

2. จำนวนข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศลดลง 

15 ข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศลดลงจากรอบที่
ผ่านมา 

3. กลุ่มตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ระดับดี 
 

25 ผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ระดับดีเยี่ยม 

รวม 60  

ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การดำเนินงาน  
(Potential Base)  

- รอการพิจารณา -   

   

   

   

รวม 40  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 
หน่วยวัด : จำนวน 

น้ำหนัก 
ร้อยละ ...20...... 

 

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

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาองค์กร วิชาการ บุคลากร การบริการ และ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเป็นเลิศและทันสมัย  (SMART DTAM) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างสูง 

 
 

คำอธิบาย :  
 การตรวจสอบการดำเนินงาน หมายถึง การตรวจสอบที่เน้นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงใน
ระหว่างดำเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน  
งาน/โครงการหรือไม่ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเพียงใดโดยให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดข้ึนทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด โดยยึดหลัก 3 E ได้แก่ การประหยัด (Economy)  
การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการมีประสิทธิผล (Effectiveness)   
 โครงการสำคัญของกรมฯ หมายถึง  โครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย มีประโยชน์ที่จะเป็นบทเรียนในการดำเนินงาน
ต่อไป ใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูง 
 

 

สถานการณ์ :   
 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
(Performance Audit) จำนวน 2 โครงการ โดยคัดเลือกจากโครงการที่มีความสำคัญและใช้งบประมาณสูง 
จำนวน 1 โครงการ และโครงการแพทย์แผนไทยสู ้ภัย COVID - 19 รองรับการเปิดประเทศ ตามหนังสือ
กรมบ ัญช ี กล า งท ี ่  กค  0409 .3 /ว449  ล งว ั นท ี ่  7  ส ิ งห าคม  2563  จำนวน  1  โ คร งกา ร  
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 

ผลการดำเนนิงาน 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเป้าหมาย 2 2 1 1 2 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 รายงานผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ  
ขั้นมาตรฐาน 75 รายงานผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 2 โครงการ 
ขั้นสูง 100 รายงานผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จก่อน

ระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 2 โครงการ  

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65) 

- คัดเลือกโครงการที่สำคัญจำนวน 2 โครงการ 
- ประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งประสานงานการตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
 

-เกณฑ์การคัดเลือกพร้อมรายชื่อ
โครงการที่จะตรวจสอบ 
-แผนการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
-หนังสือแจ้งหน่วยงาน 
-คำสั่งแต่งตั้ง 
-กระดาษทำการ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66) 

-ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมที่
กำหนด 

-สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ
กับแผนการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานโครงการตามท่ีกำหนดไว้ 
 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66) 

-จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดี
และนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-หนังสือนำส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบที่เสนออธิบดี 
-หนังสือนำส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แหล่งข้อมูล :  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน 
          2. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 
          3. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 1. ช่วยให้การบริหารโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหรือลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

2. ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู ้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความถูกต้อง การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้อง ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินสำหรับ
โครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด :  นางสาวอุษา  ป่าทอง    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางนงลักษณ์ พาหุกุล    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
 2. นางอมรรัตน์  ยศสุนทรากุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702 
  เภสัชกรชำนาญการ 
 3. นางสาวภัทรฤทัย  โฉมศรี   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 4. นางสาวปณิดา  สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่  ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : จำนวนข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง 
หน่วยวัด : จำนวน 

น้ำหนัก 
ร้อยละ .15.. 

 

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

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ เรื่องที.่4... : พัฒนาองค์กร วิชาการ บุคลากร การบริการ และการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเป็นเลิศและทันสมัย  (SMART DTAM) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ............................................................................................  
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างสูง 

 

คำอธิบาย :  
 ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การตรวจสอบกิจกรรมการสร้างความเชื ่อมั่น 
(Assurance) ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางการปรับปรุงระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ 
และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ข้อตรวจพบลดลง หมายถึง จำนวนผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ลดลงเมื่อเทียบกับการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในประเด็นที่มีการตรวจสอบซ้ำจากรอบ
ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ช่วยลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนได้จากการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 

สถานการณ์ :   
 ปัจจุบันหน่วยงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกสบายขึ้น ทันสมัย ประหยัดเวลา ค้นหาและเก็บ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลที่สำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีค่อนข้างมาก ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับผู้รับบริการหรือผู้ขอใช้บริการด้านต่าง ๆ  แต่อย่างไรก็ดีหากหน่วยงานมิได้ให้ความสำคัญกับการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนดไว้ อาจทำให้ข้อมูลรั่วไหลส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือ
เจ้าของข้อมูล ประกอบกับปัจจุบันมีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ Hardware 
Software ตลอดจนข้อมูลดิจิทัลต่าง อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักไม่สามารถให้บริการต่อประชาชนได้ 
 

 

 

 

 



(ร่าง) คำรับรองการปฏบิัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดับหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 

ผลการดำเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเป้าหมาย 1 1 1 1 1 

ขั้นตอนการดำเนินงาน : (เฉพาะตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ) 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 รวบรวมประเด็นข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการตรวจสอบ ปี พ.ศ.2565  
2 จัดทำแบบฟอร์มการกำกับติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
3 ทบทวน/จัดทำกระดาษทำการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 สรุปผลการตรวจสอบปี พ.ศ.2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบปี พ.ศ.2565 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ตรวจสอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเสร็จตาม

แผนที่กำหนด 
ขั้นมาตรฐาน 75 สรุปข้อตรวจพบปี 2565 เปรียบเทียบกับข้อตรวจพบปี 2566 

ขั้นสูง 100 สรุปข้อตรวจพบปี 2566 ลดลงจากปี 2565 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65) 

- รวบรวมประเด็นข้อตรวจพบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการ
ตรวจสอบ ปี พ.ศ.2565  
-จัดทำแบบฟอร์มการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
- ทบทวน/จัดทำกระดาษทำการ 

- แบบฟอร์มที่มีการรวบรวมข้อตรวจพบในปี 
พ.ศ.2565 
- กระดาษทำการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66) 

- จัดทำหนังสือขอเข้าตรวจสอบ 
- เอกสารประกอบการเปิดตรวจ 

- หนังสือขอเข้าตรวจสอบ 
- PPT เปิดตรวจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66) 

- ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- สรุปข้อตรวจพบปี 2566 
 

 - สรุปข้อตรวจพบปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 
2566 

 
 
 
 



(ร่าง) คำรับรองการปฏบิัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดับหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แหล่งข้อมูล :  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รายงานผลการตรวจสอบ 
          สรุปข้อตรวจพบ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 1. ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
          2. ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ 
          3. รักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการป้องกันข้อมูลของผู้รับบริการรั่วไหล 

 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด :  นางสาวอุษา  ป่าทอง    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางนงลักษณ์ พาหุกุล    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
 2. นางอมรรัตน์  ยศสุนทรากุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702 
  เภสัชกรชำนาญการ 
 3. นางสาวภัทรฤทัย  โฉมศรี   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 4. นางสาวปณิดา  สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) คำรับรองการปฏบิัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดับหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : กลุ่มตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน ระดับดี 
หน่วยวัด : ระดับ 

น้ำหนัก 
ร้อยละ  15 

 

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

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ เรื่องที.่.4... : พัฒนาองค์กร วิชาการ บุคลากร การบริการ และการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเป็นเลิศและทันสมัย  (SMART DTAM) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ............................................................................................  
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างสูง 

 

คำอธิบาย :  
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คำปรึกษาอย่าง
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ ของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมและการกากับดูแลองค์การที่ด ี

 เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ หมายถึง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ซึ่งมีทั้งหมด 12 ประเด็น โดยแต่ละประเด็นพิจารณา
จะมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและค่าคะแนนตามความสำคัญและการสะท้อนผลสำเร็จต่อการดำเนินงาน 
เพ่ือใช้ประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน รวม 100 คะแนน  ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 
ด้านการกำกับดูแล  (Governance) จำนวน 2 ประเด็น  ด้านบุคลากร (Staff) จำนวน 1 ประเด็น ด้านการ
จัดการ (Management) จำนวน 2 ประเด็น และด้านกระบวนการ (Process) จำนวน 4 ประเด็น ส่วนที่ 2 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน 
ส่วนที่ 1 การประเมินการปฏิบัติงาน 60 
1. ด้านการกำกับดูแล 10 
2. ด้านบุคลากร 10 
3. ด้านการจัดการ 15 
4. ด้านกระบวนการ 25 
ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพงาน 40 
คะแนนการประเมินภาพรวม 100 

 
 
 
 



(ร่าง) คำรับรองการปฏบิัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดับหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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โดยมีการสรุปผลการประเมิน เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ระดับท่ี 1 ระดับเริ่มต้น น้อยกว่า 60 
ระดับท่ี 2 ระดับกลาง ตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 75 
ระดับท่ี 3 ระดับด ี ตั้งแต่ 75 แต่ไม่ถึง 85 
ระดับท่ี 4 ระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป 

ทั ้งนี ้กรมบัญชีกลางจะจัดให้ม ีการประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการทุก 5 ปี ซึ ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมบัญชีกลางจะต้องประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

สถานการณ์ :   
 จากผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ..ศ. 2561 ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ผลการประเมินอยู่
ในระดับเป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน ระดับ 2.64 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4) ตามเกณฑ์ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คะแนน 
เป็นไปตามมาตรฐาน 3.00 - 4.00 
เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน 2.00 – 2.99 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 0.00 - 1.99 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมบัญชีกลางได้มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ระดับ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 

ผลการดำเนนิงาน ผ่านเป็นบางส่วน - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเป้าหมาย ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเยี่ยม ระดับดเียี่ยม 

ขั้นตอนการดำเนินงาน : (เฉพาะตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ) 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 รวบรวบและศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 
2 ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
3 ประชุมและจัดทำแผนพัฒนาเสนออธิบดี 
4 รวบรวมเอกสารหลักฐานตามที่ได้ประเมินตนเองให้ครบถ้วน 
5 จัดทำสำเนาเอกสารเป็นไฟล์ดิจิทัลส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ประเมินตนเองผ่านระดับกลาง 

ขั้นมาตรฐาน 75 ประเมินตนเองผ่านระดับดี  
ขั้นสูง 100 ประเมินตนเองผ่านระดับดีเยี่ยม 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

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

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65) 

1.รวบรวบและศึกษารายงานผลการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
2.ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
3.จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบ
ภายในพร้อมนำเสนออธิบดีเห็นชอบ 

-รายงานผลการประกันคุณภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-แบบประเมินตนเอง 
-แผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ตรวจสอบภายใน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66) 

-รวบรวมและจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ 

เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้
กรมบัญชีกลางพิจารณา 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66) 

-จัดทำสำเนาเอกสารเป็นไฟล์ดิจิทัลส่งให้
กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด 

-เอกสารหลักฐานการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง 

 

แหล่งข้อมูล :  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
          1. แบบประเมินตนเอง 
          2. แผนพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับความเชื่อมั่นในการตรวจสอบภายใน 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด :  นางสาวอุษา  ป่าทอง    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางนงลักษณ์ พาหุกุล    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
 2. นางอมรรัตน์  ยศสุนทรากุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702 
  เภสัชกรชำนาญการ 
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 3. นางสาวภัทรฤทัย  โฉมศรี   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 4. นางสาวปณิดา  สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0721 , 3702
  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินศักยภาพการดําเนินงาน  (Potential Base)  
 ตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

การประเมินศักยภาพการ
ดําเนินงาน  (Potential 
Base)  

1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณภาพรวม
หนวยงาน ตามมติคณะรัฐมนตร ี

10 

2.ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

10 

3. ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกร 

10 

4. ระดับความสําเร็จของการประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการของหนวยงาน 

10 

รวม 50 
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ตัวช้ีวัด 
การประเมินศักยภาพการดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 : รอยละของการเบิกจายงบประมาณภาพรวมหนวยงาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  
หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก 
รอยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิต ิ:  ประสิทธิผลขององคการ   คุณภาพการใหบริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองคการ 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ เรื่องท่ี 4 พัฒนาองคกร วิชาการ บุคลากร การบริการ และการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเปนเลิศและทันสมัย  (SMART DTAM) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนกรมฯ ในการไดรับรางวัล PMQA 4.0 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ พัฒนาขีดสมรรถนะองคกรใหมุงสูผลสัมฤทธิ์อยางสูง 

 

คําอธิบาย :  
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมใชขอมูลการเบิกจายจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 และ 3 
 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของหนวยงาน 
เทียบกับวงเงินงบประมาณท้ังหมดของหนวยงาน 
 คิดจากการใชงบประมาณท่ีหนวยงานเบิกจายจริง ไมรวมงบผูกพัน  
 ตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณ (ภาพรวม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไตรมาสท่ี 1 : รอยละ 32, ไตรมาสท่ี 2 : รอยละ 54, ไตรมาสท่ี 3 : รอยละ 77, ไตรมาสท่ี 4 : รอยละ 100 
 หมายเหตุ : กลุมพัฒนาระบบบริหาร จะดําเนินการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณลงระบบ 
Management Cockpit ทุกไตรมาส  โดยใชขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณรายหนวยงาน จากกลุมงานคลัง 
สํานักงานเลขานุการกรม และขอมูลการจัดสรรงบประมาณจากกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการ
และแผนงาน 

 

สถานการณ :   
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สูตรการคํานวณ :   
งบประมาณท่ีหนวยงานเบิกจายจริง (ไมรวมผูกพัน) 

X 100 
งบประมาณท้ังหมดของหนวยงาน 

 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมาย คาคะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 

ข้ันตน 50 รอยละ 27 รอยละ 38.5 

ข้ันมาตรฐาน 75 รอยละ 40.5 รอยละ 57.75 

ข้ันสูง 100 รอยละ 54 รอยละ 77 

การประเมินผล : ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส 
เกณฑ/เปาหมาย (Small 

Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65) 

ผลการคํานวณรอยละการ
เบิกจายงบประมาณ  
เม่ือเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี  
ณ ไตรมาสท่ี 2 รอยละ 32  

ผลการเบิกจายงบประมาณ 
รายหนวยงานจากกลุมงานคลัง สํานักงานเลขานุการ
กรม และขอมูลงบประมาณท้ังหมดรายหนวยงานท่ี
ไดรับการจัดสรร จากกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66) 

ผลการคํานวณรอยละการ
เบิกจายงบประมาณ  
เม่ือเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี 
ณ ไตรมาสท่ี 2 รอยละ 54 

ผลการเบิกจายงบประมาณ 
รายหนวยงานจากกลุมงานคลัง สํานักงานเลขานุการ
กรม และขอมูลงบประมาณท้ังหมดรายหนวยงานท่ี
ไดรับการจัดสรร จากกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66) 

ผลการคํานวณรอยละการ
เบิกจายงบประมาณ  
เม่ือเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี 
ณ ไตรมาสท่ี 3 รอยละ 77 

ผลการเบิกจายงบประมาณ 
รายหนวยงาน จากกลุมงานคลัง สํานักงานเลขานุการ
กรมและขอมูลงบประมาณท้ังหมด 
รายหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรจากกลุมงาน
ยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
ณ วันท่ี 31 มิถุนายน 2566 

 

แหลงขอมูล :  1. กลุมงานคลัง สํานักงานเลขานุการกรม 
  2. กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกลุมงานคลัง สํานักงานเลขานุการกรม ซ่ึงจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของหนวยงาน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2566 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 2. ใชขอมูลงบประมาณทั้งหมดที่หนวยงานไดรับการจัดสรร จากกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
กองวิชาการและแผนงาน ซ่ึงจะใชขอมูลงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2566 จากระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ (Project Management) 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ : มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนรายจายงบประมาณ 
รายไตรมาสของหนวยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

 

ผูกํากับตัวช้ีวัด :   นายสมศักดิ์  กรีชัย    หมายเลขโทรศัพท  1417 
 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :   1. นางศิริวรรณ  อรุณวงศ     หมายเลขโทรศัพท  2201 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
 2. นางสาวรุงทิพย  เจริญสุข     หมายเลขโทรศัพท  1314 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 3. นางสาวอรพินท นพมาก    หมายเลขโทรศัพท  1402 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 4. นางอนุรักษ เหนือโชติ หมายเลขโทรศัพท  1402 
  นักจัดการงานท่ัวไป 
 
ตัวอยางการคํานวณคะแนน :  

ไตรมาส 

ขอมูลจาก 
กลุมงาน

ยุทธศาสตร 
และแผนงาน 

ขอมูลจาก 
กลุมงานคลัง  

ขอมูลจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

งบประมาณ
ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

วิธีการคํานวณ 
รอยละการเบิกจาย 

รอยละของ 
การเบิกจาย  

วิธีการคํานวณ 
ผลคะแนน 

ผลคะแนน 

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

(=100) 

 
หมายเหตุ : สํานักงานบริหารกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (สกท.) ขอใหจัดสงขอมูลงบประมาณ
ท้ังหมด และผลการเบิกจาย ไปใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนรายเดือนทุกสิ้นเดือน (เริ่ม 31 มกราคม 2566 
ถึง 30 มิถุนายน 2566) เพ่ือทําการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ลงระบบ Management Cockpit ตอไป 
  



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ตัวช้ีวัด 
การประเมินศักยภาพการดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 

น้ําหนัก 
รอยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิต ิ:  ประสิทธิผลขององคการ   คุณภาพการใหบริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองคการ 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ เรื่องท่ี 4 พัฒนาองคกร วิชาการ บุคลากร การบริการ และการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเปนเลิศและทันสมัย  (SMART DTAM)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนกรมฯ ในการไดรับรางวัล PMQA 4.0 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรมุงผลสัมฤทธิ์อยางสูง 

 

คําอธิบาย :  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง หนวยงานดําเนินการพัฒนาองคการตาม

เกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ซ่ึง
เปนแนวทางท่ีจะพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนใหปรับปรุงองคกรอยางรอบดานและตอเนื่อง 
ครอบคลุมท้ัง 7 ดาน ไดแก 1. ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม 2. ดานการวางแผนยุทธศาสตร
และการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 3. ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 4. ดานการวิเคราะห
ผลการดําเนินงานขององคการและการจัดการความรู 5. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 6. ดานกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม และ 7. ดานผลลัพธการดําเนินงาน 

การสื่อสารขอมูล หมายถึง การสื่อสารขอมูลดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน
หนวยงาน เชน สื่อสารผานการประชุมภายในหนวยงาน ชี้แจง/จัดกิจกรรมภายในหนวยงาน เปนตน 

ลักษณะสําคัญขององคกร (OP) หมายถึง ขอมูลท่ีแสดงใหเห็นภาพรวมของหนวยงาน บงบอกถึง
สภาพแวดลอม ดานการปฏิบัติการของหนวยงาน ความสัมพันธท่ีสําคัญภายในและภายนอกหนวยงาน 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน รวมท้ังแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ  

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง มีการสงผูแทนหนวยงานเขารวมประชุมตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารหรือหนวยงานอ่ืนจัดข้ึน 

แบบฟอรมท่ี 3 หมายถึง แบบฟอรมการประเมินตนเองตามสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

แบบฟอรมท่ี 4 หมายถึง แบบฟอรมตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
 

 

สถานการณ :   
        กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดเริ่มสงประกวดรางวัลเลิศรัฐ ตั้งแตปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 โดยในปงบประมาณ 2561 กรมฯไดรับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 1 
การนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม ปงบประมาณ 2563 กรมฯผานการพิจารณารายงานผลการ



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ดําเนินงาน Application Report และไดรับการ Site Visit สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 2 
แตไมผานการพิจารณา ปงบประมาณ 2564 กรมฯไดรับรางวลัสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และรายหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ปงบประมาณ 2565 กรมฯ ไดรับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ  นอกจากรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการแลว ยังมีสาขาการบริการภาครัฐและสาขา
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ซ่ึงทุกรางวัลสะทอนถึงความสําเร็จในการพัฒนาองคกรท่ีทุกหนวยงานตองรวม
ขับเคลื่อนเพ่ือสรางผลผลิตใหกับองคกร  

ข้ันตอนการดําเนินงาน :  
ข้ันตอนท่ี เกณฑการใหคะแนน 

1 
มีผูรับผิดชอบงานและผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับงานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2 มีการสื่อสารเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหนวยงาน  

3 
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและตอบขอคําถามตามแบบฟอรม 4 ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน  
สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร พรอมท้ังลงระบบ Management Cockpit 
ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2566 

4 

- ดําเนินการวิเคราะหและจัดทําขอมูลลักษณะสําคัญองคกร (OP) ของหนวยงาน  
สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร พรอมท้ังลงระบบ Management Cockpit 
- ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและตอบขอคําถามตามแบบฟอรม 3 ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน  
สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร พรอมท้ังลงระบบ Management Cockpit  
ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2566 

5 
ดําเนินการจัดทําผลงานเดนของหนวยงานในรูปแบบ Power point สงใหกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร พรอมท้ังลงระบบ Management Cockpit ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2566 

เกณฑการประเมิน :  

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ข้ันตน 50 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 - 2 

ข้ันมาตรฐาน 75 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 – 3 

ข้ันสูง 100 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 – 5 

เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 
(ต.ค. – ธ.ค. 66) 

หนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 - 3 
 

- รายงานการประชุม/หลักฐานการ
สื่อสารขอมูล/ขอมูลการสื่อสาร 
- หลักฐานการเขารวมประชุม 
- เอกสารแบบฟอรม 4 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
2 (6 เดือน) 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

หนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 - 4 
 

- เอกสาร OP  
- เอกสารแบบฟอรม 3 
- หลักฐานการเขารวมประชุม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66) 

หนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 - 5 - เอกสารผลงานเดน 
- หลักฐานการเขารวมประชุม 

 

แหลงขอมูล :  
 1.รายงานการประชุมของหนวยงาน  

2.รายงานการประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน  
3. ผลการสงเอกสารตามแบบฟอรมในระบบ Management Cockpit  

 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 หนวยงานดําเนินการจัดสงขอมูลใหกลุมพัฒนาระบบบริหารผานระบบ Management Cockpit 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ :   
 หนวยงานมีการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ สงผลตอการเพ่ิมผลผลิตองคกรและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  

ผูกํากับตัวช้ีวัด :  นายสมศักดิ์  กรีชัย หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 1417 
  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ผูจัดเก็บขอมูล :   1.  นางกรุณา ทศพล หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 1414 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 2. นางไมลีย  มณฑิราช     หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 1402 
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 3. นางสาวอรพินท  นพมาก     หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 1402 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัด 
การประเมินศักยภาพการดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร 
หนวยวัด : ระดับความสาํเร็จ 

น้ําหนัก 
รอยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิต ิ:  ประสิทธิผลขององคการ   คุณภาพการใหบริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองคการ 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ เรื่องท่ี 4 พัฒนาองคกร วิชาการ บุคลากร การบริการ และการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเปนเลิศและทันสมัย  (SMART DTAM) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1) ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนกรมฯในการไดรับรางวัล PMQA 4.0 

2) จํานวนดานการประเมินความสุขของบุคลากรในกรมอยูในระดับ 
                                             มีความสุขมาก (Very Happy) 

เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ พัฒนาขีดสมรรถนะองคกรใหมุงสูผลสัมฤทธิ์อยางสูง 
 

 

คําอธิบาย :  
วัฒนธรรมองคกร (Organizational culture) หมายถึง ทัศนคติ คานิยมและความเชื่อท่ีทุกคนใน

องคกรมีรวมกัน พฤติกรรมท่ีสรางหรือหลอหลอมรวมกันโดยคนในองคกร เกิดจากการเรียนรูซ่ึงกันและกัน รวมถึง
การนํามาปฏิบัติจนกลายเปนธรรมเนียมสําหรับองคกรนั้น และท้ังหมดนี้ยังเปนสิ่งท่ีชวยสรางเปาหมายขององคกรม
ใหเปนภาพใหญท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียว ท้ังยังเปนสิ่งท่ีกําหนดวิธีการทํางานของทุกคนใหเปนไปตามกลยุทธองคกร
เพ่ือมุงสูความสําเร็จ 

แบบสํารวจการประเมินการรับรูวัฒนธรรมองคกร หมายถึง การประเมินการรับรู วัฒนธรรม
องคกรของบุคลากรในหนวยงาน 

ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทํา หมายถึง ปญหาท่ีหนวยงานอยากแกไข และมีความสอดคลอง
กับวัฒนธรรมองคกร เชน ปญหาท่ีอยากแก คือ การใชทรัพยากร/พลังงานสิ้นเปลือง ความดีที่อยากทํา คือ ลด
การใชทรัพยากร เชน ลดการใชกระดาษ ปดไฟเม่ือไมใช สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ดาน Accountability 
เปนตน  

แผนการจัดกิจกรรม หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับปญหาที่อยากแก ความดีท่ีอยาก
ทําท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน 
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สถานการณ :   
กรมมีวัฒนธรรมองคกร/คานิยม (Core Value) คือ I AM DTAM “ศักดิ์ศรีสรางสรรค มุงม่ันต้ังใจ 

ฝกใฝคุณธรรม นําประชาธิปไตย เปนไทยทีมรวม รวมรับผิดชอบ รอบคอบมีสต”ิ โดย 
 I Integrity   ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัยในตนเอง 
A  Activeness    ขยัน ตั้งใจทํางาน 
M  Morality   มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต 
D Democracy   เปนประชาธิปไตย มีสวนรวมจากทุกฝาย 
T Thainess and Teamwork  มีความเปนไทยและทํางานเปนทีม 
A Accountability            มีความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได 
M Mindfulness   ทํางานอยางมีสติ รอบคอบ 
ในระยะ 10 ปท่ีผานมา กรมฯ ไมเคยสํารวจการรับรูคานิยมองคกร 

ข้ันตอนการดําเนินงาน :  
ข้ันตอนท่ี เกณฑการใหคะแนน 

1 
บุคลากรในหนวยงานตอบแบบสํารวจการประเมินการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
ทุกคนหรือไมนอยกวารอยละ 80 

2 

บุคลากรในหนวยงานเขารวมกิจกรรมประกาศเจตนารมณเปนลายลักษณอักษร ดังนี้ 
(๑) ประกาศเจตนารมณรวมกันในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ  
(๒) ประกาศเจตนารมณรวมกันในการตอตานการทุจริตและไมรับของขวัญและของกํานัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ผานระบบออนไลน 

3 กําหนดปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทําของหนวยงานท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร  
4 หนวยงานมีแผนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับข้ันตอนท่ี 3 อยางนอย 1 เรื่อง 

5 
หนวยงานดําเนินการตามแผน พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
วัฒนธรรมองคกรของกรมฯ 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันตน 50 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 – 3 

ข้ันมาตรฐาน 75 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 - 4 
ข้ันสูง 100 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 - 5 

เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค.– 31 ธ.ค. 65) 
- หนวยงานสงรายชื่อบุคลากรในหนวยงานทุกประเภทให
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
- บุคลากรในหนวยงานตอบแบบสํารวจการประเมินการรับรู
วัฒนธรรมองคกร I AM DTAM ทุกคนหรือ 
ไมนอยกวารอยละ 80 

- หนังสือแจงรายชื่อ
บุคลากร 
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ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
2 (6 เดือน) 

(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66) 
- บุคลากรในหนวยงานเขารวมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ
เปนลายลักษณอักษร ดังนี้ 
(๑) ประกาศเจตนารมณรวมกันในการขับเคลื่อนหนวยงาน
ใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ  
(๒) ประกาศเจตนารมณรวมกันในการตอตานการทุจริตและ
ไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
(No Gift Policy) ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ ผานระบบออนไลน 
- กําหนดปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทําของหนวยงาน
ท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร 

- ขอมูลการเขารวม
กิจกรรมผานระบบ
ออนไลน  
- เอกสารผลการ
วิเคราะหปญหาท่ีอยาก
แก ความดีท่ีอยากทํา 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66) 

- หนวยงานมีแผนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองปญหาท่ีอยากแก 
ความดีท่ีอยากทํา อยางนอย 1 เรื่อง 
- หนวยงานดําเนินการตามแผนพรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงาน
และขอเสนอแนะเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรของกรมฯ  

- แผนการจัดกิจกรรม 
- เอกสารสรุปผลและ
ขอเสนอแนะวัฒนธรรม
องคกร 

 

แหลงขอมูล : 
การดําเนินการของหนวยงานภายในกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 หนวยงานภายในกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลเอง 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ :   
1. บุคลากรกรมมีความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร สามารถนําไปปฏิบัติได 
2. บคุลากรมีสวนรวมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

ผูกํากับตัวช้ีวัด :   นายสมศักดิ์  กรีชัย    หมายเลขโทรศัพท 1417 
 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :   1.  นางกรุณา ทศพล หมายเลขโทรศัพท 1414 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 2. นางไมลีย  มณฑิราช หมายเลขโทรศัพท 1402 
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 3. นางสาวอรพินท นพมาก หมายเลขโทรศัพท 1402 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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ตัวช้ีวัด 
การประเมินศักยภาพการดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง  ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 :ระดับความสําเร็จของการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบริการใน
หนวยงาน 
หนวยวัด : ระดับความสาํเร็จ 

น้ําหนัก 
รอยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององคการ   คุณภาพการใหบริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองคการ 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ เรื่องท่ี 4 พัฒนาองคกร วิชาการ บุคลากร การบริการ และการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเปนเลิศและทันสมัย  (SMART DTAM) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

   1) ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนกรมฯในการไดรับรางวัล PMQA 4.0 
   2) จํานวนกระบวนงานสําคัญของกรมท่ีลดข้ันตอนการทํางานหรือเปลี่ยนวิธีการทํางาน (Agile Organization)  
       สูผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ 

เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ พัฒนาขีดสมรรถนะองคกรใหมุงสูผลสัมฤทธิ์อยางสูง 
 

 

คําอธิบาย :  
 การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง การวิเคราะหจากผลการตอบแบบสอบถาม หรือแบบสอบถามท่ีเปน
ระบบอิเล็กทรอนิกสผาน Google form ท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอภารกิจหลักของหนวยงาน 
 ภารกิจหลักหนวยงาน หมายถึง ตามคําสั่ งกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ท่ี 1880/2564 เรื่อง กําหนดหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานภายในกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรในกรม ผูบริหาร บุคลากร
สาธารณสุข ผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยแผนไทย ผูประกอบการจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับ
บริการตามภารกิจหลักของหนวยงานและเปนกระบวนงานท่ีกรมฯ ดําเนินการเอง ไดแก การสงเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การฟนฟู การข้ึนทะเบียนภูมิปญญาฯ การใหคําปรึกษาผลิตภัณฑ การถายทอดความรูและ
ฝกอบรม การทํางานวิจัย การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการดานการเงิน การคลังและพัสดุ การ
บริการงานอาคารสถานท่ี ฯลฯ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม  
จากการดําเนินงานของผูรับบริการของกรม เชน ประชาชนท่ีใชผลิตภัณฑสมุนไพร โรงพยาบาลรัฐและเอกชน 
สถาบนัการศึกษา ชุมชนในทองถ่ิน บุคลากรในสวนราชการ เปนตน 
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สถานการณ :   
 การเขารับบริการของภาครัฐพบวา ผูรับบริการยอมมีความพอใจและไมพอใจในการใหบริการเกิดข้ึน เชน 
ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ สถานท่ีใหบริการ เปนตน ดังนั้น สวนราชการตองปรับปรุงคุณภาพ 
การบริการใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ตองยึดถือเอาความตองการของผูรับบริการฯ เปนตัวกําหนด และนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการบริการ สราง
ความสัมพันธท่ีดีท่ีนาประทับใจ  

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน :  

ข้ันตอนท่ี เกณฑการใหคะแนน 

1 วิเคราะหกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

2 
สงแบบประเมินความพึงพอใจฯ ใหครอบคลุมทุกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตามจํานวนท่ีกําหนด 

3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
4 รอยละของการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบริการในหนวยงาน ไมนอยกวารอยละ 85 
5 วางแผน/แนวทางแกไขปญหาความพึงพอใจฯครอบคลุมทุกกลุมรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ข้ันตน 50 ดําเนินการตามข้ันที่ 1 - 2 

ข้ันมาตรฐาน 75 ดําเนินการตามข้ันที่ 1 – 3 

ข้ันสูง 100 ดําเนินการตามข้ันที่ 1 – 5 

เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 66) 
- วิเคราะหกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียของหนวยงาน สงขอมูลใหกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2565  

- เอกสารการวิเคราะหกลุม
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66) 

- หนวยงานสงแบบประเมินพึงพอใจฯ ให
ครอบคลุมทุกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนได 
สวนเสีย ตามจํานวนท่ีกําหนด  

- หลักฐานการสงแบบประเมินพึงพอใจฯ 
เชน หนังสือนําสง/ไลน หรืออ่ืนๆ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจ และนําขอมูล
ลงระบบ Management Cockpit ภายในวันท่ี 
30 มิถุนายน 2566 
- รอยละความพึงพอใจของการประเมินความพึง
พอใจตอคุณภาพบริการในหนวยงาน เปนไปตาม
เกณฑการใหคะแนน 

- เอกสารสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจฯ 
- แผน/แนวทางแกไขปญหาความพึง
พอใจฯ 
- หลักฐานการเผยแพรขอมูล 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ห น า  |   13 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
- วางแผน/แนวทางแกไขปญหาความพึงพอใจฯ
ครอบคลุมทุกกลุมรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
- เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจฯ ลง
เว็บไซตหนวยงาน 

 

แหลงขอมูล :  
 หนวยงานภายในของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 ผูรับผิดชอบของหนวยงานภายในกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ :   
 นําผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการใหบริการของหนวยงาน  

ผูกํากับตัวช้ีวัด :   นายสมศักดิ์  กรีชัย      หมายเลขโทรศัพท 1417 
 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :   1.  นางกรุณา  ทศพล หมายเลขโทรศัพท 1415 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 2. นางไมลีย  มณฑิราช หมายเลขโทรศัพท 1402 
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 3. นางสาวอรพินท นพมาก หมายเลขโทรศัพท 1402 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 


