
รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ

ตัวชี้วัดบังคับ จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด

ของ
กองส่วนกลำง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ



ตัวชี้วัดบังคับ
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย

1 2 3 4 5

1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร

85 75 80 85 90 95 ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ใช้ผลผลิตและบริกำรจำกกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมที่ระบุในลักษณะส ำคัญ
ขององค์กร 1.ข.(7)
ผลผลิตและบริกำร หมำยถึง ผลผลิตและบริกำรหลัก
ของหน่วยงำนที่ส่งมอบตำมภำรกิจหลักในลักษณะ
ส ำคัญขององค์กร 1.ก.(1)

วิธีวัด/เงื่อนไขการประเมิน

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจทุกด้ำนของผู้รับบริกำรต่อคุณภำพผลผลิตหรือบริกำรที่ส่งมอบ 4 ด้ำน 
คือ 1) กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 3) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4) คุณภำพของผลผลิตหรือกำร
ให้บริกำร
สูตรกำรค ำนวณ : คะแนนรวมควำมพึงพอใจที่ได้ *100/คะแนนเต็มของแบบสอบถำม



ตวัช้ีวดับงัคบั
หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย

1 2 3 4 5

2 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

85 75 80 85 90 95 ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดย
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินกำร
ของหน่วยงำน ตำมที่ระบุในลักษณะส ำคัญของ
องค์กร 1.ข.(7)
ผลผลิต/บริกำร หมำยถึง ผลผลิต หรือบริกำรที่
หน่วยงำนส่งมอบตำมภำรกิจหลักในลักษณะส ำคัญ
ขององค์กร 1.ก.(1) 

วิธีวัด/เงื่อนไขการประเมิน

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจทุกด้ำนของผู้รับบริกำรต่อคุณภำพผลผลิตหรือบริกำรที่ส่งมอบ 4 ด้ำน 
คือ 1) กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 3) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4) คุณภำพของผลผลิตหรือกำร
ให้บริกำร
สูตรกำรค ำนวณ : คะแนนรวมควำมพึงพอใจที่ได้ *100/คะแนนเต็มของแบบสอบถำม



1) กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร หมำยถึง วิธีกำรให้บริกำร ประกอบด้วย ระเบียบ ขั้นตอนในกำร
ให้บริกำรที่ชัดเจน  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรให้บริกำร ควำมสะดวกที่ได้รับ ควำมรวดเร็วของขั้นตอน 
ควำมสม่ ำเสมอต่อเนื่องในกำรให้บริกำร ควำมพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับให้บริกำร 

2) เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำร ควำมเป็นมิตร กำรพูดจำ มำรยำทในกำร
ให้บริกำร และควำมโปร่งใส และควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำได้ถูกต้อง รวดเร็วของเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร

3) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร หมำยถึง สถำนที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสำรที่ใช้ในกำรสื่อสำรและ
สัญลักษณ์  รวมถึงสภำพแวดล้อม

4) คุณภำพผลผลิตหรือกำรให้บริกำร หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรให้ผลผลิตหรือบริกำรมีคุณลักษณะ
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ปลอดภัย ถูกต้อง แม่นย ำในกำรให้ข้อมูล ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อสื่อสำร 
และเข้ำถึงบริกำร

ความพึงพอใจต่อคุณภาพผลผลิตหรือบริการที่ส่งมอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 



ตัวชี้วัดบังคับ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย

1 2 3 4 5

1 ร้อยละของกระบวนกำร  
ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด

90 80 85 90 95 100 กระบวนกำร (Process) หมำยถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อ
ส่งมอบผลผลิต หรือบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ประกอบด้วย คน 
เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ ตำมที่หน่วยงำนได้
ออกแบบไว้ในหมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 
มำตรฐำน (Standard) หมำยถึง ระดับกำรด ำเนินงำนท่ีใช้วัด
ควำมส ำเร็จตำมข้อก ำหนด หรือตำมขั้นตอนของกระบวนกำร
ท ำงำนที่ก ำหนด

วิธีวัด/เงื่อนไขการประเมิน

ร้อยละของกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด พิจำรณำจำกกระบวนกำรท ำงำนที่ระบุในหมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 
ว่ำหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้อก ำหนด หรือตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้

สูตรกำรค ำนวณ : จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนที่หน่วยงำนด ำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด *100/จ ำนวนกระบวนกำรทั้งหมด



ตัวชี้วัดบังคับ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบาย
1 2 3 4 5

2 จ ำนวนกระบวนกำร   
ที่ได้รับกำรปรับปรุง

3 1 2 3 4 5 กระบวนกำร (Process) หมำยถึง กิจกรรมหลำยๆ อย่ำงที่
เกิดขึ้นเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วยปัจจัยน ำเข้ำ (Input) คน 
เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และสิ่งที่ส่งออกมำ          
(Output) ผลผลิตหรือบริกำร ส่งมอบให้ผู้รับบริกำรและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ตำมที่
หน่วยงำนระบุไว้ในหมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 
กำรปรับปรุง หมำยถึง กำรค้นหำจุดอ่อน (โอกำส) หำสำเหตุ 
น ำมำวำงแผน และด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบ 
เช่น PDCA ,QCC

วิธีวัด/เงื่อนไขการประเมิน

จ ำนวนกระบวนกำรที่ได้รับกำรปรับปรุง พิจำรณำจำกจ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนที่หน่วยงำนด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพให้ดีขึ้นจำกเดิม




