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แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

ปีงบประมาณ  ..................(ข้อมูล ณ. วันท่ี.....เดือน……......... พ.ศ.........) 

______________________________ 
 

ชื่อเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ............................................................. 
อ าเภอ ................................... จังหวัด .................................................. 
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 1.แผนที่แสดงสภาพภูมิสังคมพื้นที่รับผิดชอบของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
 2.แผนภูมิแสดงประชากรปิรามิด 
 3.พื้นที่การปกครองแสดงจ านวน เทศบาล อบต. ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร 
 4.ทรัพยากร แสดงจ านวน สอ/PCU สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน ร้านขายยา โรงเรียน  
            วัด/  ศาสนสถาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. กสค. 
 5. อัตราก าลังบุคลากรแต่ละประเภทต่อประชากร 
 6.สถานะการณ์การเงินของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

ข้อมูล สถานะสุขภาพ ประกอบด้วย 
1. อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่มของประชากร อัตรามารดาและทารกตาย 
2. สาเหตุป่วยและตาย 10 อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี 
3. โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ย้อนหลัง 3 ปี 
4. ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญในพื้นที่ 5อันดับย้อนหลัง 3ปี 
5. ปัจจัยท่ีมีผลสุขภาพ 

 ข้อมูลการให้บริการสุขภาพ ประกอบด้วย 
 1.การจัดบริการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 2.การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการมีกี่ประเภท อะไรบ้างและมีจ านวนเท่าใด 
 3.ตัวชี้วัดส าคัญของเครือข่ายบริการปฐมภูมิมีอะไรบ้าง  ( ด้านบริหารจัดการ  
            ด้านส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ด้านพัฒนาวิชาการ) 
 4.ประเด็นท้าทายในการให้บริการสุขภาพมีอะไรบ้าง 
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..................................................................................................... 
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....................................................................................... 
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หมวด P ลักษณะส าคัญขององค์กร  
ส่วนน้ีเป็นส่วนส าคัญมากที่องค์กรต้องเข้าใจตนเองว่ามีพันธกิจอะไร สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ความ

ท้าทายต่อการพัฒนาคืออะไร เพื่อให้รู้ว่าประเด็นส าคัญที่องค์กรควรต้องให้ความสนใจที่จ าเพาะกับบริบทของ
องค์กรเป็นเร่ืองอะไร  

ส่วนน้ีถือว่าเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น หากโครงร่างองค์กรยังขาดข้อมูลส าคัญในบางเร่ือง หรือ
ขัดแย้งกันเอง ก็ควรต้องพัฒนาส่วนน้ีให้สมบูรณ์ก่อนที่จะประเมินตนเองในรายละเอียดส่วนอื่นต่อไป  
1  ลักษณะส าคัญขององค์กร 

              ให้พิจารณา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบริการ  
ปฐมภูมิและความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับประชาชน ผู้รับบริการ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

1.1  ลักษณะพื้นฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
               หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีทิศทาง แนวทางการให้บริการ บุคลากร 
เทคโนโลยี  และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถตรวจสอบได้  
มีอะไรบ้าง 

ก. พันธกิจหรือบทบาทหน้าที่ 
วิสัยทัศน์   ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
พันธกิจหรือบทบาทหน้าที ่

1. ...................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................... 

เป้าประสงค์ระยะสั้น    1. .......................................................................................... 
            2. ......................................................................................... 
   3. ......................................................................................... 
   4. ......................................................................................... 
   5. .............................................................................................        

เป้าประสงค์ระยะยาว    1. .......................................................................................... 
    2. ......................................................................................... 
    3. ......................................................................................... 
    4. ......................................................................................... 
    5. ................................................................................................      
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วัฒนธรรมองค์กร 
….............................................................................................................................................................................
............................................................…………………………………………………………………………… 
ค่านิยมขององค์กร  
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 
1………………………………. 
 
 
2. ……………………………….. 
 

1.1 …………………………………….. 
1.2 ……………………………………………. 
1.3. …………………………………….. 
2.1 ………………………………………… 
2.2…………………………………………… 

ข. สภาพโดยรวมที่ส าคัญของทีมสุขภาพ  เช่น ระดับการศึกษา  อายุ  สายงาน  ระดับต าแหน่ง  รวมถึง
ข้อก าหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม 

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจ า 

สายงาน คนที่ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา อายุ อายุราชการ 

บริหาร 
 

1 
2 

    

วิชาการ 1 
2 
3 
4 
5 

    

อ านวยการ 1 
2 

    

ปฏิบัติการ 1 
2 

    

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลปฎิบัติงานจริง ณ. วันที่ .................................................   
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ลูกจ้างชั่วคราว 
 
สายงาน คนที่ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา อายุ  

( ปี ) 
อายุราชการ 

( ปี ) 
บริหาร 
 

1 
2 

    

วิชาการ 1 
2 
3 
4 
5 

    

อ านวยการ 1 
2 

    

ปฏิบัติการ 1 
2 

    

 
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลปฎิบัติงานจริง ณ. วันที่  .................................................     
 

 ค. เทคโนโลยี  อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก  ที่ส าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงานขององค์กรที่
เหมาะสม และปลอดภัย 

              
เทคโนโลยี 
 
 

 

อุปกรณ์ 
 
 

 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(สถานที่ ให้บริการ สถานที่
ท างาน 
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ง.กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้และเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็นผู้รักษา

กฎหมาย 
1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

หมายเหตุ :ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษากฎหมายหมายถึงส่วนราชการที่เป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความในกรณีที่มีปัญหา
ในการด าเนินการตามกฎหมายนั้นๆ 
 

1.2 ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

ให้พิจารณา และทบทวนถึงประเด็นต่อไปนี้ 

ก.  โครงสร้างขององค์กร รวมทั้งระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี ใครขึ้นกับใคร 
 
   

 
ให้วาดผังโครงสร้างองค์กร 

และเขียนบรรยายถึงวิธีการที่แสดงถึง 
การก ากับดูแลตนเองที่ดี 
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ข. กลุ่มเป้าหมายรับผลงาน ทั้งที่เป็นผู้รับบริการประเภทต่างๆ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ทั้งที่
เป็นรัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มต่อบริการ และความแตกต่างของความคาดวัง  

 
 

กลุ่มผู้รับบริการ 
 

บริการท่ีให้ ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

   

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

บริการท่ีให้ ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

   

 
ค.บทบาทของผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ  ผู้จัดการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานประเภทต่างๆ  และ
ผลกระทบต่อการจัดบริการขององค์กร  
 
ส่วนราชการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ข้อก าหนดส าคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 
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ง.แนวทางและวิธีการสื่อสารกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและกลุ่มผู้รับบริการ ที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มภาคีเครือข่าย
สุขภาพ 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. 
2. 
3. 
 

  

กลุ่มผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการสื่อสาร ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. 
2. 
3. 
 

  

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางและวิธีการสื่อสาร ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. 
2. 
3. 
 

  

 
2.  ความท้าทายท่ีส าคัญของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ   

                หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพการแข่งขัน 
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับพันธกิจ ก าหนดประเด็นท้าทายที่ส าคัญความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์  เพื่อใช้ในการพัฒนา และการปรับปรุงผลการด าเนินการที่ส าคัญในการยกระดับองค์กร ดังต่อไปนี้  
2.1 การเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา 
                หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ พิจารณาว่า
องค์กรอยู่ที่ล าดับใดในส่วนการแข่งขัน หรือมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มาก
น้อยเพียงใด อย่างไร และแนวโน้มเป็นอย่างไร มีปัจจัยส าคัญอะไรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน /บุคคลอ่ืนที่มีผล
ต่อบริการสุขภาพเป็นอย่างไร และก าหนดประเด็นส าคัญที่จะปรับปรุง โดยเปรียบเทียบกับภารกิจข อง
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ หรือจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) กับหน่วยงานที่
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มีลักษณะบริการคล้ายคลึงกัน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้การเปรียบเทียบดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง สามารถแสดงได้อย่างชัดเจน 

ประเภทการ
แข่งขัน 

คู่แข่ง ประเด็นการ
แข่งขัน 

ผลการ
ด าเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง 

แหล่งข้อมูล ปัจจัย
ส าคัญท่ีท า
ให้ประสบ
ผลส าเร็จ
และไม่
ส าเร็จ 

1.การแข่งขัน
ภายใน
จังหวัด 

1. ......... 
2. ............... 
 

- มารดาตาย 
-ทารกตาย 
-ความ
ครอบคลุม
หลักประกัน
สุขภาพ 
-สัดส่วนRefer 
outภายในCUP
ต่อผู้ป่วยนอก 
-ปัญหาสุขภาพ
ในพื้นที่ 5
อันดับ 
-ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ       
ฯลฯ 

   

2.การแข่งขัน
ภายนอก
จังหวัด 

1. ................ 
2. .................... 
 

-การป้องกัน
ควบคุมวัณโรด 
- การป้องกัน
ควบคุม
ไข้เลือดออก 
ฯลฯ 
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2.2ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
                 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  จัดระดับประเด็นความส าคัญของการปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร  มาก าหนดเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย และระยะเวลาในการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับ 3 องค์ประกอบดังนี้ 
  ความท้าทาย หมายถึง สิ่งที่เครือข่ายบริการปฐมภูมิ จะต้องด าเนินการให้บรรลุพันธกิจที่
ก าหนดไว้ 
ก.ความท้าทายเพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ด้านพันธกิจ ความท้าทาย 
1.การบริหารจัดการเครือข่าย 
 
2.การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน 
 
3.การพัฒนาวิชาการของเครือข่าย 
            ฯลฯ 

1. ......................................................... 
2. .......................................................... 
1. ………………………………………. 
2. ………………………………………….. 
1. ……………………………….. 
2. ……………………………………. 
 

 
ข.ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาภายในองค์กรและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการท างาน  
 

ด้านปฏิบัติการ ความท้าทาย 
1.การนิเทศงาน 
 
2.การติดตามประเมินผล 
 
3.การพัฒนาคุณภาพบริการของ
สถานบริการในเครือข่าย 
            ฯลฯ 

1. ................................ 
2. .............................. 
1. ……………………………… 
2. …………………………………… 
1. ………………………………. 
2. ………………………….. 
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ค.ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีสม รรถนะที่เหมาะสมกับการให้บริการตามพันธ
กิจ และสถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 
 

ด้านทรัพยากรบุคคล สิ่งท้าทาย 
1. การบริหารจัดการบุคลากรให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
2.แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
เครือข่าย 
            ฯลฯ 

1. .................................... 
2. ........................................ 
3. .......................................... 
1. .................................. 
2. ................................................... 
 
 
 

 
2.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
                 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ พิจารณาและทบทวนถึงแนวทางที่องค์กร
ประเมินผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจ แผนการด าเนินงาน การเรียนรู้องค์กรอย่างต่อเน่ืองอย่างไร  
และมีแนวทางอย่างไรในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในองค์กร เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนาและยกระดับองค์กร  
 
แนวทางและวิธีการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพของเครือข่าย 
 
 

1.…………………………… 
2.………………………………….. 
3.………………………………………… 
 
 
 

แนวทางในการเรียนรู้ของเครือข่าย 
 

1…………………………………………… 
2………………………………………. 
3…………………………………………. 
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หมวด 1   การน าองค์กร 
 
มาตรฐานท่ี 1.1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร  

 
ข้อก าหนดโดยรวม 

ทีมน าขององค์กร ก าหนดทิศทาง แนวทางการก ากับดูแลตนเองที่ดี  ถ่ายทอดสื่อสารทิศทางและแผน
ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และก าหนดวิธีการทบทวนผลการด าเนินการ ของหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน   
องค์ประกอบมาตรฐาน 
1.1.1 การก าหนดและถ่ายทอดทิศทางของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
1.1.2 การก ากับดูแลตนเองที่ดีของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  (Organizational Governance ) 
1.1.3 การทบทวนผลการด าเนินการของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
 
1.1.1 การก าหนดและถ่ายทอดทิศทางของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ข้อก าหนดโดยรวม 

ทีมน าสุขภาพชี้น าองค์กร ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และผลการด าเนินการที่
คาดหวังของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ รวมทั้งการถ่ายทอดสื่อสารและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรในเครือข่าย
มุ่งมั่นน าไปปฏิบัติ เกิดผลการด าเนินงานที่ดี  

 
การประเมินตนเอง 
 

เรื่อง แนวทางการด าเนินการของทีม
สุขภาพ 

วิธีการถ่ายทอดและสร้าง
บรรยากาศเพื่อน าไปปฏิบัต ิ

วิสัยทัศน์ 
 

  

เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว 
 

  

ค่านิยม   
ผลการด าเนินการที่คาดหวัง 
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ผลการประเมิน 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางการก าหนด
วิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ระยะ
ส้ัน ระยะยาว 

A= 
D= 
 

   

วิธีการถ่ายทอดและ
สร้างบรรยากาศเพื่อ
น าไปปฏิบัติให้
เกิดผลงานที่ด ี

A= 
D= 
 

   

สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานสุขภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 4 ปีที่ผ่านการอนุมัติและประกาศใช้ 
2.นโยบายหรือเข็มมุ่งการพัฒนาประจ าปี 
3.แผนปฏิบัติการประจ าปีของเครือข่ายบริการปฐมถูมิ 
4.อ่ืนๆ 
 
1.1.2 การก ากับดูแลตนเองท่ีดี ( Organizational Governance) 
ข้อก าหนดโดยรวม           

ทีมน าสุขภาพจัดการให้มีการควบคุมก ากับและตรวจสอบผลการด าเนินการของเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เพื่อสร้างหลักประกันในด้านความรับผิดชอบ และโปร่งใสในการด าเนินงานของเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิ  

การประเมินตนเอง 

ทีมน าสุขภาพมีวิธีการอย่างไรในการในการควบคุม ก ากับ และตรวจสอบผลการด าเนินการเพื่อ
สร้างหลักประกันในด้านความรับผิดชอบ และโปร่งในในการด าเนินการของเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิ 
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ทีมน าสุขภาพมีวิธีการก าหนดผลการด าเนินการของเครือข่ายอย่างไรท่ีค านึงถึงความต้องการหรือ
ผลประโยชน์ของประชาชน ชุมชน สังคมและผู้ได้รับผลกระทบในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบโดยยึดหลัก
โปร่งใสชัดเจน 
 
 
 
 

 
สิ่งท่ีต้องให้ความส าคัญ แนวทางของทีมผู้บริหารเครือข่ายในการด าเนินการเพื่อให้

เกิดการก ากับดูแลตนเองท่ีดี 
การก ากับด้านผลลัพธ์ของงาน 
 
 

 
 
 
 

ความรับผิดชอบด้านการเงิน และ
การป้องกันการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบ 
 

 
 
 
 
 

การปกป้องผลประโยชน์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการประเมิน 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

วิธีการในการ
ควบคุม ก ากับ 
แลตรวจสอบ
ผลการ
ด าเนนิการ
เพื่อสร้างหลัก 
ประกันใน
ด้านความ
รับผิดชอบ 
และโปร่งใส
ในการด าเนิน 
การของเครือ 
ข่ายบริการ
ปฐมภูมิ 

A= 
D= 
 

   

การค านึงถึง
ความต้องการ
หรือผล 
ประโยชน์ขอ
ประชาชน 
ชุมชน สังคม
และผู้ได้รับ
ผลกระทบใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบ
โดยยึดหลัก
โปร่งใส
ชัดเจน 

A= 
D= 
L= 
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สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.ผังโครงสร้างการบริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่แสดงให้เห็นถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดี  
2.การจัดสรรและแผนการใช้จ่ายเงินตามมติของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
3.ผลการนิเทศงานและผลการตรวจสอบ/ควบคุมภายใน 
5.กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
1.1.3 การทบทวนผลการด าเนินการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
ข้อก าหนดโดยรวม             

ทีมน าสุขภาพก าหนดวิธีการในการด าเนินการทบทวนผลการด าเนินการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่
ต่อเน่ือง และน าผลการประเมินมาจัดล าดับความส าคัญ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและก้าวกระโดด  

การประเมินตนเอง 
แนวทางการทบทวนผลการ
ด าเนินการ 

แนวทางการใช้ผลการประเมิน
และทบทวนมาประเมินผล
ส าเร็จของเครือข่าย 

การน าผลการประเมินและ
ทบทวนมาใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของเครือข่าย 

 
 
 
 

  

 

ตัวชี้วัดส าคัญ ผลการทบทวนท่ีผ่านมา การน าผลการทบทวนไป
ปรับปรุงงาน /สร้างนวัตกรรม 
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ผลการประเมิน 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การทบทวน
ผลการ
ด าเนินงาน
โดยยึด 
ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 

A= 
D= 
L= 
 

   

ทีมน าน าผล
การประเมิน
มาจัดท า
แผนการ
ปรับปรุง 

A= 
D= 
L= 
 

   

ทีมน าน าผล
การประเมิน
มาสร้าง
นวัตกรรม 

A= 
D= 
L= 
I= 
 

   

 

สิ่งที่ควรด าเนินการ 
1.แนวทาง คู่มือ/เคร่ืองมือที่ชีในการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่าย  
2.ผลการประเมินการด าเนินงานของเครือข่าย 
3.แผนการปรับปรุงการด าเนินงานของเครือข่ายที่เกิดจากผลการประเมิน 
4.นวัตกรรมที่เกิดจากการน าผลการประเมินไปพัฒนา 
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มาตรฐานท่ี 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ข้อก าหนดโดยรวม             
        ทีมน าสุขภาพด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เห็นว่ามีการด าเนินงาน
อย่างมีจริยธรรมและเป็นองค์กรที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 
ข้อก าหนดประเด็นการประเมิน 
 สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสังคม 
องค์ประกอบมาตรฐาน 
1.2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2.2 การด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 
1.2.3 การให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่ส าคัญ 
 
1.2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ข้อก าหนดโดยรวม             
         ทีมน าสุขภาพด าเนินการแสดงความรับผิดชอบ และจัดการในกรณีที่การบริการ และการปฏิบัติงานมี
ผลกระทบในทางลบหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบทางลบ ต่อสังคม 

 
การประเมินตนเอง 
ทีมน าสุขภาพมีแนวทางการด าเนินการอย่างไรในการแสดงความรับผิดชอบ และจัดการในกรณีที่
การบริการ และการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบทางลบต่อ
สังคม 
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ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางการ
ด าเนินการใน
การแสดง
ความ
รับผิดชอบ 
และจัดการใน
กรณีที่การ
บริการ และ
การ
ปฏิบัติงานมี
ผลกระทบ
ในทางลบ
หรือ
คาดการณ์ว่า
จะเกิด
ผลกระทบ
ทางลบต่อ
สังคม 
 

A= 
D= 
L= 
 

   

 

สิ่งที่ควรด าเนินการ 
1.ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการบริการ การปฏิบัติงานในทางลบต่อสังคม  
2.แผนป้องกัน ลดความเสี่ยง ใน กระบวนการด าเนินงาน 
3. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการจัดการผลกระทบต่อสังคม 
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1.2.2 การด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 
 ข้อก าหนดโดยรวม             
          ทีมน าสุขภาพมีการจัดการตัดสินใจการปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไป
ตามมโนธรรม *และหลักการของเครือข่ายบริกา รปฐมภูมิและควรสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของค่านิยมและวัฒนธรรมของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ซึ่งจะตัดสิน 
“ความถูก” และ “ความผิด” ของการกระท าใด ๆ เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เชน่มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย กฎระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติที่ดี 

 
การประเมินตนเอง 
 

แนวทางการก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เครือข่ายปฐมภูมิด าเนินการอย่างมีจริยธรรม  
1. ..................................................................................................................... 
2.  .................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................... 

 

ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางการ
ก าหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้
เครือข่ายปฐม
ภูมิด าเนินการ
อย่างมี
จริยธรรม 

A= 
D= 
 

   

 
สิ่งที่ควรด าเนินการ 
1.ระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เครือข่ายปฐมภูมิด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 
2.ค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
3.สิทธิ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1.2.3 การให้การสนับสนุนต่อชุมชนท่ีส าคัญ 
 ข้อก าหนดโดยรวม             
           มีการก าหนดชุมชนส าคัญและสิ่งที่จะให้การสนับสนุนแก่ชุมชน  ทีมน าสุขภาพให้การสนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับชุมชนนอกเหนือหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง หรือ เป็นส่วน
ขยายของงานในหน้าที่ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน 

การประเมินตนเอง 
 

การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชนที่ส าคัญต่อเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

วิธีการเลือกชุมชน ชื่อชุมชนที่ส าคัญ แนวทางด าเนินการ
และการเลือกกิจกรรม
ที่สนับสนุนชุมชน 

การมีส่วนร่วมของทีม
น าและบุคลากร 

 
 
 
 

   

 
ผลการประเมิน 

 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การสนับสนุน
และ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่
ส าคัญ 

A= 
D= 
L= 
 

   

สิ่งที่ควรด าเนินการ 
1.แผน เป้าหมาย ตัวชี้วัด การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
2.ผลการด าเนินการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
3.รูปถ่ายกิจกรรมการด าเนินการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
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หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

องค์กรมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์องค์กร ร่วมกับสภาพปัจจัยภายนอก ในการ
ก าหนดยุทธ์ศาสตร์ระยะสั้น ระยะยาว และกลยุทธ์การด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธะกิจ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กร รวมทั้งการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีการวัดผลความก้าวหน้า  
 
มาตรฐานท่ี 2.1  การจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
 
ข้อก าหนดโดยรวม              

เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีวิธีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงาน รวมทั้งการ
ยกระดับความสามารถการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งตอบสนองต่อความท้าทายขององค์กร และก าหนดเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน ของ เครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ต้องการในอนาคต 
ข้อก าหนดประเด็นการประเมิน 
 1.  สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 
 2.  ตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
 3.  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.  ความต่อเน่ืองของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (ความท้าทายในการด าเนินงาน) 
องค์ประกอบมาตรฐาน 
2.1.1  การจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
2.1.2  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

 
2.1.1  การจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
 ข้อก าหนดโดยรวม 
         เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีวิธีการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ แผนปฏิบัติงาน 4 ปี แผนปฏิบัติงาน 1 ปี รวมถึง
กรอบเวลาที่ใช้ในการวางแผน ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงสิ้นสุดในการจัดท าแผน 

การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จของเครือข่ายบริการปฐมภูมิทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร 
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    ปัจจัยอะไรบ้างที่ได้น ามาประกอบในการวางแผน 
 
 
 

 
 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การจัดท า
แผนปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ 4 
ปี และแผน
ปฏิบัติงาน 1 
ปีอย่างมีส่วน
ร่วมและใช้
ข้อมูล
ประกอบการ
วางแผน 

A= 
D= 
L= 
 

   

 

ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา 
1.ปัญหาสุขภาพและความจ าเป็นด้านสุขภาพของชุมชนที่รับผิดชอบ 
2.ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.สภาพการแข่งขันและความสามารถของเครือข่ายบริการปฐมภูมิเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน  
4.นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางด้านเทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร  
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5.จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ ของเครือข่ายบริการ รวมทั้งลักษณะเฉพาะหรือ
เอกลักษณ์ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
6.ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม และจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอื่นๆ  
7.ผลการวิเคราะห์ถึงโอกาสการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับบริการหรือกิจกรรมที่มี  
ความส าคัญกว่า  

8.นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
9.แผนยุทธศาสตร์4 ปี และแผนปฏิบัติงาน 1 ปี ที่มีเน้ือหาที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้  

- ภารกิจทั้งแผนงาน แผนเงิน(รวมทั้งแผนลงทุน) และแผนคน 
- แนวทางการติดตามการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ อาจน าเอาตัวชี้วัดที่ส าคัญมาท าเป็นแผนเพื่อ

ติดตามผลการด าเนินงานรายงวด 
- แนวทางการประเมินผลการด าเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้ ทั้ง

ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ 
 
2.1.2  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ข้อก าหนดโดยรวม      
  เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(objectives)  ตัวชี้วัด ( Key Performance Indicators ) เป้าหมาย ( Target ) ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์ และ
กลวิธี (initiatives) เพื่อให้บรรลุผล ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

การประเมินตนเอง 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
กลยุทธ์หลัก 

1……………… 1.1…………… 
1.2…………. 
1.3…………. 
 

 1.1.1…………. 
1.1.2…………. 
1.1.3………. 

2………… 
 
       ฯลฯ 

2.1……………. 
2.2…………. 
 
 

 2.1.1……… 
2.1.2………….. 
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ความท้าทายท่ีส าคัญของ
องค์กร 

การให้ความส าคัญกับความท้า
ทาย 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศา สตร์ท่ี
สอดรับกับความท้าทาย 

 
 
 
 

  

 
ผลการประเมิน 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

ก าหนด
เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์
ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ และ
ความท้าทาย
ขององค์กร
ควร
ครอบคลุม
ด้าน
ประสิทธิผล
ด้านคุณภาพ
บริการด้าน
ประสิทธิภาพ
ด้านการ
พัฒนาองค์กร 

A= 
D= 
L= 
I= 
 

   

เป้าประสงค์มี
การก าหนด
ตัวชี้วัดที่

A= 
D= 
L= 
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สอดคล้อง 
เป้าหมาย และ
กลยุทธ์กา
ด าเนินงาน 
โดยค านึงถึง
ความสมดุล
ระหว่าง
โอกาสกับ
ความท้าทาย
ทั้งระยะสั้น 
ระยะยาว และ
ความสมดุล
ของความ
ต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญ
ทั้งหมด   
 

I= 

 

สิ่งที่ควรด าเนินการ 
1.แผนยุทธศาสตร์4 ปี  

2.แผนพัฒนาก าลังคน 
 
 
มาตรฐานท่ี 2.2  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 
ข้อก าหนดโดยรวม 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการด าเนินการแปลงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักไปสู่
แผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ ก าหนดกา รสื่อสารและการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานที่ส าคัญไปสู่
การปฏิบัติ และก าหนดแนวทางในการประเมิน ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงให้บรรลุพันธกิจ
ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
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องค์ประกอบมาตรฐาน 
2.2.1  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ  และสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานให้

เพียงพอ ทันเวลา 
2.2.2  การประเมินผลการด าเนินการและการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน  
2.2.1  การจัดท าแผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ข้อก าหนดโดยรวม 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จัดส รร
ทรัพยากร(คน งบประมาณ ) ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานได้ส าเร็จตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
หลัก ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้บุคลากรทุกคนในเครือข่ายบริการปฐมภูมิตระหนักและมีส่วนร่วมในการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุตามแผนปฏิบัติงาน และก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงาน   

ผลการประเมินตนเอง 
 

ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรท่ีท าให้บุคลากรทุกคนในเครือข่ายบริการปฐมภูมิตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการน าเป้าประสงค์และกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติให้บรรลุตามแผนปฏิบัติงาน และก าหนด
ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไรใ นการจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ )เพื่อให้
ด าเนินการตามแผนได้ส าเร็จ 
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เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ(action 
plan) 

ตัวชี้วัดส าคัญ เป้าหมาย 

 
 
 
 
 

   

 
ผลการประเมิน 

 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การน า
เป้าประสงค์
และกลยุทธ์
หลักไป
ปฏิบัติให้
บรรลุตาม
แผนปฏิบัติ
งาน และ
ก าหนด
ตัวชี้วัด   

A= 
D= 
L= 
 

   

การจัดสรร
ทรัพยากร
(บุคลากร 
เคร่ืองมือ 
วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ)เพื่อให้
ด าเนินการ
ตามแผนได้
ส าเร็จ 

A= 
D= 
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สิ่งที่ควรด าเนินการ 
1.แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงาน แผนเงิน แผนลงทุน แผนพัฒนาบุคลากร) 
2.ผลจัดสรรทรัพยากร(บุคลากร เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
3.ก าหนด การประชุมชี้แจงแผน/รายชื่อผู้เข้าประชุม 
4.หนังสือเวียนชี้แจงแผน 
 
2.2.2  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
ข้อก าหนดโดยรวม 
        เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คาดการณ์ผลการด าเนินงานตามกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
คาดการณ์ผลการบรรลุเป้าหมายการด าเนินการของแผนปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด และด าเนินการเปรียบเทียบกับ
เป้าประสงค์ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและบริหารความเสี่ยง 

การประเมินตนเอง 
 

แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการปี
2552 

ผลด าเนินการปี
2551 

ผลด าเนินการปี
2550 

ผลด าเนินการปี
2549 

แผน................. 
 
 
 
 

    

แผน................. 
 
 
 
 

    

แผน................. 
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ท่านมีแนวทางการด าเนินอย่างไรเพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุพันธกิจ ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ 
เพื่อการปรับปรุงงาน 

 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การคาดการณ์
ผลการด าเนิน 
งานตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดและ
เป้าประสงค์โดย
เปรียบเทียบกับ                 
 -ผลการด าเนิน 
การที่ผ่านมา 
 -ผลการ
ด าเนินการที่คาด
ไว้ของที่อ่ืน 
หรือระดับชาติ 
 -ระดับเทียบ 
เคียงที่ส าคัญ 
(Benchmarking 

A= 
D= 
L= 
 

   

 

สิ่งที่ควรด าเนินการ 
1.แผนบริหารความเสี่ยง 
2.ผลการด าเนินงานย้อนหลัง3ปี 
3.ผลการด าเนินการของคู่เทียบเคียงที่ส าคัญ 
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หมวด 3  การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย  ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
มาตรฐานท่ี 3.1  ความรู้เกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ข้อก าหนดโดยรวม 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ รับรู้ เข้าใจ สถานการณ์สุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย และสถานการณ์
ชุมชนที่รับผิดชอบ เข้าใจ รับรู้ ความต้องการ ความคาดหวัง และความนิ ยมของประชากรเป้าหมาย ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าจัดการด าเนินงานได้ตอบสนอง และสอดคล้องกับความ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
องค์ประกอบมาตรฐาน 
3.1.1 ความรู้เกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3.1.1 ความรู้เกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อก าหนดโดยรวม  
         เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการก าหนด จ าแนก ประชากรเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มต่างๆ 
และศึกษาความต้องการ  ความคาดหวัง และความนิยมของประชากรเป้า หมาย ชุมชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียนั้นๆ เพื่อก าหนดข้อก าหนดบริการ และแนวทางการด าเนินงานให้ตอบสนองและสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

การประเมินตนเอง 
 
แนวทางการก าหนดกลุ่มหรือจ าแนกกลุ่ม ผลการจ าแนกกลุ่ม 
1.กลุ่มผู้รับบริการก าหนดกลุ่มหรือจ าแนกกลุ่มโดย
.............................................................................. 
.................................................... 
 
 

1.กลุ่มผู้รับบริการมี .......กลุ่ม ได้แก่ 
1)................... 
2)..................... 
3) .................... 

2.กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก าหนดกลุ่มหรือจ าแนก
กลุ่มโดย...................................................................... 
.............................................. 
 

2.กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี .......กลุ่ม 
ได้แก่ 
1)................... 
2)..................... 
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3) .................... 
แนวทางการพิจารณาผู้รับบริการท่ีพึงมีในอนาคต ผู้รับบริการท่ีคาดว่าจะมีในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กลุ่ม แนวทางในการรับฟัง

และเรียนรู้ความ
ต้องการและความ
คาดหวังหลักๆ(ให้
เหตุผลในการเลือก
แนวทางนั้นๆด้วย) 

ความถี่(ในการรับฟัง
และเรียนรู้ความ
ต้องการ) 

ข้อมูลที่ได้จากการฟัง 

กลุ่มผู้รับบริการ 
1. ....................... 
2. ....................... 
...................... 

   

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ....................... 
4. ....................... 

...................... 

   

 
ข้อมูลที่ได้จากการฟังฯ การน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน  ปรับปรุงกระบวนการ

และพัฒนาบริการใหม่ๆ 
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ผลประเมินตนเอง 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางในการ
ก าหนดหรือ
จ าแนกกลุ่ม
ประชากร
เป้าหมาย 
ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งใน
ปัจจุบัน และใน
อนาคต  

A= 
D= 
L= 
 

   

การรับฟัง เรียนรู้
ความต้องการ 
และความ
คาดหวังหลักๆ 
ของผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อน าข้อมูล
มาวางแผน
ปฏิบัติงาน และ
ด าเนินการ
ปรับปรุง
กระบวนการ 
รวมถึงพัฒนา
กระบวนการใหม่ 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ
กระบวนการ
ให้บริการ 
 

A= 
D= 
L= 
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สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
 1.การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย  
 2.ข้อก าหนดบริการและแนวทางการด าเนินงานที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

3.ผลการทบทวนและแผนการปรับปรุงวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
มาตรฐานท่ี 3.2  ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
ข้อก าหนดโดยรวม 

บุคลากรของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจต่อประชากร
เป้าหมาย ชุมชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ก่อให้เกิดความความเชื่อมั่น ศรัทธา ความยอมรับ และ
ความพึงพอใจในระบบบริการปฐมภูมิ  
องค์ประกอบมาตรฐาน 
3.2.1 การสร้างความสัมพันธ์กับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2.2 การวัดความพึงพอใจของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2.1 การสร้างความสัมพันธ์กับประชากรเป้าหมาย ชุมชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อก าหนดโดยรวม 
           บุคลากรของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ทันสมัย มีการจัดช่องทางการสื่อสาร และจัดการกับข้อร้องเรียน
ต่างๆ  

การประเมินตนเอง 
กลุ่ม แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ 
ผู้รับบริการ 
1………… 
2…………….. 
3……………. 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1................. 
2................... 
3....................... 
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เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียนตั้งแต่ได้รับเร่ืองร้องเรียนจนถึง
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนนั้นโดยครอบคลุมขั้นตอนการประเมินและการปรับปรุงด้วยโดยอาจ
ใช้แผนผังประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางในการ 
สร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและ
ผู้รับบริการผู้มี
ส่วนไดส่วนเสีย  
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
และได้รับความ
ร่วมมือ 
 

A= 
D= 
 

   

แนวทางอย่างไร
ในการจัดการข้อ
ร้องเรียนตั้งแต่
ได้รับเร่ือง
ร้องเรียนจนถึง
การแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนนั้น
โดยครอบคลุม
ขั้นตอนการ
ประเมินและการ
ปรับปรุง  

A= 
D= 
 

   

ช่องทางการ
สื่อสารกับ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

A= 
D= 
L= 
 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 

1.ระเบียบปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของรับบริการ/ผู้รับผลงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
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2.ช่องทางการของชุมชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลหรือขอรับบริการหรือ
ร้องเรียนต่อเครือข่ายบริการปฐมภูมิ   
 3.แนวทางใหม่ๆ หรือนวัตกร รม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 
3.2.2 การวัดความพึงพอใจของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ข้อก าหนดโดยรวม 
         บุคลากรของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีวิธีการวัดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของชุมชน ประชากร
เป้าหมาย ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอยู่เสมอ  และน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง เพื่อสร้าง
มั่นใจ ศรัทธา ยอมรับ ความพึงพอใจ และภาพลักษณ์ที่ดี 

 
การประเมินตนเอง 

กลุ่ม แนวทางการวัดความพึงพอใจ 
และไม่พึงพอใจและวิธีการที่จะ
สร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่
ได้รับจากการวัดสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

แนวทางการน าผลการวัดไป
ปรับปรุงด าเนินการของเครือข่าย
ปฐมภูมิ 

ผู้รับบริการ 
1................. 
2................. 
 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1................. 
2................... 
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เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางอย่างไรในการติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงที
และน าไปใช้ในการด าเนินงาน 
 
 
ผลการประเมิน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การวัดความพึง
พอใจ และไม่พึง
พอใจและวิธีการ
ที่จะสร้างความ
มั่นใจได้ว่าข้อมูล
ที่ได้รับจากการ
วัดสามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

A= 
D= 
L= 
 

   

การน าผลการวัด
ไปปรับปรุง
ด าเนินการของ
เครือข่ายปฐมภูมิ  

A= 
D= 
L= 
 

   

การติดตาม
เพื่อให้ได้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่าง
ทันท่วงทีและ
น าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

สิ่งทีควรด าเนินการ 
 1.ผลการประเมินความพึงพอใจ และไม่พอใจต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ  ของชุมชน  ประชากรเป้าหมาย 
กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.ผลการปรับปรุง พัฒนาวิธีประเมินความพึงพอใจของประชากรเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
เหมาะสม ทันสมัยกับสถานการณ์ และทิศทางการจัดบริการสุขภาพ 
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หมวด  4    การวัด  วิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 

 
หมวดการวัด  วิเคราะห์  และการจัดการความรู้เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ ในด้านการวัด การเลือก 

รวบรวม วิเคราะห์และจัดการข้อมูล สารสนเทศ จัดการความรู้ ที่ส าคัญเพื่อผลักดันให้เกิดการประเมินผล 
ทบทวนผลการด าเนินงาน และน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการ และกระบวนการด าเนินงานขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์การด าเนินงาน  ก่อให้เกิดการปรับปรุงและเพิ่มขีด
ความสามารถของเครือข่ายบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการปฐมภูมิ  
 

มาตรฐานท่ี 4.1   การวัด  วิเคราะห์  และพิจารณาผลการด าเนินการขององค์กร 
 

ข้อก าหนดโดยรวม 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิจัดให้มีการวัด  วิเคราะห์ผลงาน  การจัดการความรู้ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง ไปใน

ทิศทางเดียวกัน  ตอบสนองเป้าหมาย/พันธกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิ  มีการทบทวนประเมินผล  และปรับปรุง
ผลงานภายในเครือข่ายบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง 
ข้อก าหนดประเด็นการประเมิน 
 1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และผลการด าเนินงาน มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
น่าเชื่อถือ ทันสถานการณ์ และง่ายต่อการสืบค้น  
 2. การจัดระบบวัดผลที่ทันต่อสถานการณ์ขององค์กรและทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก 
      3. การทบทวน ประเมินผล เพื่อปรับปรุงกระบวนการและตัวชี้วัดที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง 
องค์ประกอบมาตรฐาน 
4.1.1  การวัดผลงาน 
4.1.2  การวิเคราะห์และทบทวนประเมินผลงาน 
 
4.1.1 การวัดผลงาน 
ข้อก าหนดโดยรวม 

เครือข่ายบ ริการปฐมภูมิและหน่วยบริการปฐมภูมิ เลือก  รวบรวม  เชื่อมโยง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและตัวชี้วัดส าคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม ก ากับการด าเนินงาน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การสร้างนวัตกร รมอย่างเหมาะสม 
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รวมทั้งพัฒนาระบบวัดผลงานให้ทันกับความต้องการขององค์กรและทิศทางของระบบสุขภาพ ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก 

 
การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางอย่างไรในการเลือกและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางอย่างไรในการน าข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา รวมทั้งระบบการ
วัดผล การพัฒนานวตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอก 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางในการ
เลือกและ
รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

A= 
D= 
L= 
 

   

แนวทางในการ     
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น าข้อมูลเพื่อใช้
ในการพัฒนา 
รวมทั้งระบบการ
วัดผล การ
พัฒนานวตกรรม 
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
ขององค์กร และ
การเปลี่ยนแปลง
ทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก  

A= 
D= 
L= 
 
 
 
 
 
 

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1. ข้อมูลการปกครอง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย   18 แฟ้ม (HCIS) Family Folder  Community  Folder  โรคที่ต้อง
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  สถานะสุขภาพของประชาชนสถานการณ์การเงินของเครือข่าย   ทรัพยากรสาธารณสุข 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ   หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ฯลฯ 
2.ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการเกิดนวัตกรรม  
 
4.1.2 การวิเคราะห์และทบทวนประเมินผลงาน 
ข้อก าหนดโดยรวม 
        เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการวิเคราะห์และทบทวนประเมินผลงา นปัจจุบันและที่ผ่านมาตามแผนกล
ยุทธ์/แผนปฎิบัติการ (แผนงาน /โครงการ ) เพื่อประเมินความก้าวหน้า  ความส าเร็จตามกลยุทธ์ /แผนปฎิบัติการ
(แผนงาน/โครงการ) และความสามารถในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อม
ภายนอก รวมทั้งสื่อสารผลการวิเคราะห์ให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกระดับทราบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน หาโอกาสสร้างนวัตกรรมและใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ  การวางแผนงาน /
โครงการ  ให้บรรลุตัวชี้วัดส าคัญ และตอบสนองความต้องการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิและชุมชนได้  
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การประเมินตนเอง 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางในการวิเคราะห์และทบทวนผลงานที่ผ่านมาอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางในการสื่อสารผลการวิเคราะห์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางในการ
วิเคราะห์และ
ทบทวนผลงานที่
ผ่านมา 

A= 
D= 
L= 
 

   

แนวทางในการ
สื่อสารผลการ
วิเคราะห์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุก
ระดับ 

 
A= 
D= 
L= 
I= 
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สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.ผลการวิเคราะห์  ปัญหาชุมชน  การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การให้บริการรายครอบครัว  

การให้บริการรายกลุ่มประชากร  การให้บริการฉุกเฉิน  การให้บริการต่อเน่ือง/เยี่ยมบ้าน   โรคติดต่อและไม่
ติดต่อ   การพัฒนาคุณภาพบริการ  Unit Cost   การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาองค์กร    ฯลฯ 
 2. Best  Practices  
 3.การน าสิ่งที่ได้จากการทบทวน มาสื่อสารให้กับบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
มาตรฐานท่ี 4.2    การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 
ข้อก าหนดโดยรวม 
 เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน    มีการ
จัดการความรู้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ข้อก าหนดประเด็นการประเมิน 
 1.ข้อมูล มีความน่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ เข้าถึงได้ง่าย  
 2.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
 3.โปรแกรม และคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
 4. พัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ือง สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
องค์ประกอบมาตรฐาน 
4.2.1  ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
4.2.2   การจัดการความรู้ขององค์กร        
4.2.3  การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ให้มีคุณภาพ        
 
4.2.1 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

ข้อก าหนดโดยรวม 
           เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการจัดการด้านต่างๆ  (วัสดุ   อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการจัดเก็บ Hardware & 
Software การจัดการข้อมูล) เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย พร้อมใช้ เข้าถึงได้ง่ายโดยบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ น ามาใช้ในการจัดบริการ การบริหารจัดการ และการวางแผน และมีความ
เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
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การประเมินตนเอง 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ เข้าถึงง่าย  อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางในการ
จัดการข้อมูลให้
ทันสมัย พร้อมใช้ 
เข้าถึงง่าย  
  

A= 
D= 
 

   

 
สิ่งท่ีควรด า 
เนินการ 
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ CUP 
2.ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของCUP 
3.โปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล  
4.ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
5.สถานที่การเก็บข้อมูลสารสนเทศเช่นการเก็บไว้ในตู้เอกสาร เก็บใว้ในแผ่นCDเป็นต้ 
4.2.2 การจัดการความรู้ขององค์กร    

ข้อก าหนดโดยรวม     
           เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ น าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานอื่น ร่วมกับความรู้จากการปฏิบัติ มาบริหารจัดการให้เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม 
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ตอบสนองต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  และสามารถน าไปถ่ายทอด  แลกเปลี่ยนเพื่อแสวงหา
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 
การประเมินตนเอง 

การจัดการความรู้ แนวทางการจัดการให้บรรลุผล 
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลาการ
ของCUP 
 
 

 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และองค์กรภายนอก 
 

 

การแสวงหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ
ที่เปน็เลิศและน าไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

การประมวลและน าความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การวางแผน 
 

 

 
ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การรวบรวมและ
ถ่ายทอดความรู้
ของบุคลากร 

A= 
D= 
 

   

การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยน
ความรูท้ี่เป็น
ประโยชน์จาก
ผู้รับบริการ ผู้มี

 
A= 
D= 
L= 
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ส่วนได้ส่วนเสีย
และองค์กร
ภายนอก 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

A= 
D= 
L= 
 

   

การประมวลและ
น าความรู้ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การวางแผน 

A= 
D= 
L= 
I= 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.องค์ความรู้ของCUPที่รวบรวมจัดเก็บใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.องค์ความรู้ของCUPที่รวบรวมจัดเก็บใช้ในการวางแผนงาน 
3.แผนการปฐมนิเทศ การประชุม การอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 
4.2.3การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ให้มีคุณภาพ  
ข้อก าหนดโดยรวม       
           เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการจัดการข้อมูล สารสนเทศ  และองค์ความรู้ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่  

การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการบริการปฐมภูมิ มีการจัดการข้อมูล สารสนเทศอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทีคุณภาพ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ 
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ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ทีคุณภาพ 
สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของ
พื้นที่ 

A= 
D= 
L= 
 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1..สถานที่การเก็บข้อมูลสารสนเทศและองค์ความเช่นการเก็บไว้ในตู้เอกสาร เก็บไว้ในแผ่นCDเป็นต้น 
2.ความครอบคลุม 
3.ความรวดเร็ว 
4.ความถูกต้อง 
5.ความทันสมัย 
6.ความเชื่อมโยง 
7.ความน่าเชื่อถือ 
8.ความสามารถในการเข้าถึง 
9.ความสามรถในการตรวจสอบ 
10.ความปลอดภัย 
11.การรักษาความลับ 
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หมวด  5   การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 
ข้อก าหนดโดยรวม 
 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ตรวจประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 
และการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปในแนวเดียวกับ
เป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ รวมทั้งตรวจ
ประเมิน ความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม ในการท างาน สร้างบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและหน่วยบริการปฐม
ภูมิ 
องค์ประกอบมาตรฐาน 
5.1 ระบบบริหารงานบุคคลที่ก่อให้เกิดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
5.2 การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
5.3 การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร   
 
มาตรฐานท่ี 5.1   ระบบบริหารงานบุคคลที่ก่อให้เกิดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ  

 
ข้อก าหนดโดยรวม 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการจัดระบบบริหารบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ตามภาระหน้าที่โดยก าหนดความรับผิดชอบ     อ านาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละ
คน  ครอบคลุมกระบวนการในการก ากับดูแลผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้ครบตามที่ก าหนดไว้   การ
จัดระบบประเมินและพัฒนาผลงานของบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร  
เกื้อหนุนให้บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีผลงานที่ดี มีขวัญก าลังใจ  มีการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง  
องค์ประกอบมาตรฐาน 
5.1.1   การจัดระบบและบริหารงาน 
5.1.2   ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
5.1.3   การจ้างงานและความก้าวหน้าในการงาน  
 
ข้อก าหนดประเด็นการประเมิน 
5.1.1  การจัดระบบและบริหารงาน  
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การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการวางรูปแบบและจัดระบบงานในเครือข่ายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไร 
 
 
 
 

 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ความคิดริเร่ิม การกระจายอ านาจ การ
ตัดสินใจ นวตกรรม ความคล่องตัวและทันต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย 
อย่างไร 
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

มีการวางรูปแบบ
และจัดระบบงาน
ในเครือข่าย
เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ของงาน
ตามภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

A= 
D= 
L= 
 

   

การส่งเสริมให้
บุคลากรเกิด
ความร่วมมือ 
ความคิดริเร่ิม 
การกระจาย

A= 
D= 
L= 
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อ านาจ การ
ตัดสินใจ นวต 
กรรม ความ
คล่องตัวและทัน
ต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.โครงสร้างการบริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
 -บุคลากรและสายงานในหน้าที่(ตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร) 
2.ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
3.แผนการจัดการองค์ความรู้ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
   
5.1.2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงงาน รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ ในการท างานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ 
และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การจัดระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร อย่าง 
โปร่งใส เป็น
ธรรม 

A= 
D= 
L= 
 

   

การสนับสนุนให้
บุคลากรมีขวัญ 

A= 
D= 
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ก าลังใจ มีการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิผล มี
จิตส านึกในการ
ท างานที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ 
และความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

L= 
 

สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
2.หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน 
3.จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
4.รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในความผาสุกของบุคลากร 
 
5.1.3 การจ้างงานและความก้าวหน้าในการงาน 
การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางอย่างไรในการก าหนดคุณลักษณะและสมรรถนะที่จ าเป็นของ
บุคลากรและมีการสรรหาบุคลากรตามความต้องการตรงตามภารกิจ 

 
 
 
 

 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางอย่างไรในการรักษาบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานให้แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม 
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ผลการประเมิน 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางในการการ
สรรหาบุคลากร
ตามความต้องการ
ตรงตามภารกิจ 

A= 
D= 
 

   

แนวทางในการ
รักษาบุคลากร และ
สร้างความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
ให้แก่บุคลากร
อย่างเป็นธรรม 

A= 
D= 
 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเครือข่ายปฐมภูมิ  
2. การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น ควรประกอบด้วย 
 2.1.สมรรถนะหลัก(Core Competency) 
 2.2. สมรรถนะประจ าสายงาน(Function Competency) 
 2.3. สมรรถนะแต่ละกลุ่มต าแหน่ง(Level) 
3.รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
มาตรฐานท่ี 5. 2 การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
 
ข้อก าหนดโดยรวม 
 เครือข่ายบริการปฐมภูมิ จัดให้มีระบบการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ ให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์โดยรวม สอดคล้องพันธกิจและแผนกลยุทธ์ มีความผาสุกใน
การปฏิบัติงาน และส่งผลให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ  และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล  
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องค์ประกอบมาตรฐาน 
5.2.1   การพัฒนาบุคลากร  
5.2.2   การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน  
 
5.2.1   การพัฒนาบุคลากร  
ข้อก าหนดโดยรวม  

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีระบบการเรียนรู้ของบุคลากร อันประกอบไปด้วย การค้นหาความจ าเป็น 
และความต้องการในการฝึกอบรม การจัดท าแผนพัฒนา และด าเนินการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานการพัฒนาตามแผนฯ ที่ก าหนด 
 
การประเมินตนเอง 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ( การจัดท าแผนพัฒนา , การประเมิน
แผนพัฒนา และการน าไปใช้) ให้สอดคล้องกับพันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางอย่างไรในการน าความรู้ที่มีอยู่ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิมาช่วย
ในการพัฒนาบุคลากร 
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เครือข่ายบริการปฐมภูมิแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมให้น าความรู้และทักษะใหม่ๆที่ได้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิผลการ
ฝึกอบรม 

วิธีการประเมินประสิทธิผลการ
ฝึกอบรม 

ความถี่ที่ใช้ประเมิน
ประสิทธิผลการฝึกอบรม 

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล 

  

ผลการปฏิบัติงานของเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ 

  

อ่ืนๆระบุ   
 
ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร  ( 
การจัดท า
แผนพัฒนา, การ
ประเมิน
แผนพัฒนา และ
การน าไปใช้) ให้
สอดคล้องกับ
พันธกิจ แผนกล
ยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติ 

A= 
D= 
L= 
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การน าความรู้ที่มี
อยู่ในเครือข่าย
บริการปฐมภูมิมา
ช่วยในการพัฒนา
บุคลากร 

A= 
D= 
L= 
 

   

การส่งเสริมให้
น าความรู้และ
ทักษะใหม่ๆที่
ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

A= 
D= 
L= 
 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.แผนการฝึกอบรมบุคลากรของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

- บคุลากรใหม่ 
2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อศึกษาต่อและฝึกอบรม 
3.องค์ความรู้ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เผยแพร่ให้กับบุคลากร 

3.1 จริยธรรม 
3.2 การพัฒนาภาวะผู้น า 
3.3 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
3.4 ความต้องการอ่ืนๆที่ส าคัญของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

    
5.2.2 . การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน  
ข้อก าหนดโดยรวม  
 เครือข่ายบริการปฐมภูมิ จัดให้มีระบบการสร้างแรงจูงใจ ความผาสุกในการปฏิบัติงานของเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ    จัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรโดยยึดหลัก  ธรรมาภิบาล รวมทั้งการ
จัดระบบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
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การประเมินตนเอง 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางการด าเนินการอย่างไร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดการ
พัฒนาความก้าวหน้าในงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางการ
ด าเนินการ 
เพื่อให้บุคลากร
พัฒนาตนเองให้
เกิดการพัฒนา
ความก้าวหน้าใน
งาน 

A= 
D= 
L= 
I= 
 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 

1. การจัดระบบการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร 
2. ระบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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มาตรฐานท่ี  5.3 การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร   
 

ข้อก าหนดโดยรวม 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการท างาน จัดระบบสนับสนุนการ

ด าเนินงาน ที่ท าให้บุคลากรในองค์กรมีความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดี  
 
ข้อก าหนดประเด็นการประเมิน 

1. สถานที่ท างานมีความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
2.บุคลากรมีความพึงพอใจและความผาสุกในการท างาน 

องค์ประกอบมาตรฐาน 
5.3.1  สภาพแวดล้อมในการท างาน  
5.3.2  การให้การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร  
 
5.3.1  สภาพแวดล้อมในการท างาน  
ข้อก าหนดโดยรวม  

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการจัดสถานที่ท างาน ออกแบบวิธีท างาน ที่ส่งเสริมสุขอนามัย ความ
ปลอดภัย และการป้องกันภัย มีการก าหนดตัววัดผลงานและปรับปรุงระบบด้านนี้ในเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วม
ของบคุลากร 
 
การประเมินตนเอง 

 
การจัดระบบสภาพแวดล้อมการท างาน วิธีการส่งเสริม 
ด้านสุขอนามัย 
 
 

 

ด้านความปลอดภัย 
 
 

 

ด้านการป้องกันภัย 
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ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 

 
 

ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 

 
ผลการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การจัดระบบ
สภาพแวดล้อม
การท างานที่
ส่งเสริม
สุขอนามัย ความ
ปลอดภัย และ
การป้องกันภัย 

A= 
D= 
L= 
I= 
 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
 1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ท างานและออกแบบวิธีท างาน ที่ส่งเสริมสุขอนามัย ความ
ปลอดภัย ของบุคลากร 
 2.มีการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืการปรับโครงสร้าง  และการเตรียม
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน อย่างเหมาะสม 
 
5.3.2  การให้การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร  
ข้อก าหนดโดยรวม 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในแต่
ละระดับ แต่ละประเภท มีการจัดระบบสวัสดิการ และระบบงานให้เอ้ืออ านวย ตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรในแต่ละระดับ และแต่ละประเภท ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรด้วย
วิธีการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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น าผลการประเมินมาก าหนดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศการ
ท างานของบุคลากร 
การประเมินตนเอง 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการจัดระบบสวัสดิการและระบบงานที่เอ้ืออ านวยและตอบสนองต่อ
ความต้องการของบุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภท อย่างไร 
 
 
 
 
 

 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางด าเนินการในการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจของบุคลากรด้วยวิธีที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร 
 
 
 
 
 

 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ น าผลการประเมินมาก าหนดล าดับความส าคัญในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศการท างานของบุคลากรอย่างไร 
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ผลการประเมิน 
 
ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การจัดระบบ
สวัสดิการและ
ระบบงานที่
เอ้ืออ านวยและ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของบุคลากรใน
แต่ละระดับและ
แต่ละประเภท 

A= 
D= 
 

   

แนวทาง
ด าเนินการในการ
ประเมินความ
ผาสุก ความพึง
พอใจ และ
แรงจูงใจของ
บุคลากรด้วยวิธีที่
เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

A= 
D= 
L= 
 

   

การน าผลการ
ประเมินมา
ก าหนดล าดับ
ความส าคัญใน
การปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน
และบรรยากาศ
การท างานของ
บุคลากร 

A= 
D= 
L= 
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สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.การค้นหาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร และจ าแนกปัจจัย
ดังกล่าวตามลักษณะของบุคลากรที่แตกต่างกัน   
2. มีการจัดบริการ สวัสดิการ นโยบายและความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  
3.มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงาน ทั้งโดยวิธีที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
4. มีการน าผลการประเมินข้างต้นมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับผลลัพธ์งานขององค์กร และสภาพแวดล้อมการ
ท างานท างานองค์กร เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงระบบการท างาน และสภาพแวดล้อม 
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หมวด  6  ด้านระบบบริการ 

 
ข้อก าหนดโดยรวม 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิจัดให้มีระบบงานและกระบวนการบริการปฐมภูมิที่ครอบคลุมการบริการที่
สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสนับสนุนการให้บริการดังกล่าว
เพื่อให้บรรลุพันธะกิจของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
องค์ประกอบมาตรฐาน 
 6.1 กระบวนการให้บริการที่สร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ  
 6.2 กระบวนการสนับสนุนการให้บริการที่สร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ  
 

มาตรฐานท่ี  6. 1   กระบวนการให้บริการท่ีสร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ   

 

ข้อก าหนดโดยรวม 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการจัดกระบวนการและข้อก าหนดการให้บริการที่ส าคัญ เพื่อสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธะกิจของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการ
ระบบบริการโดยรวม และการจัดกระบวนการส าคัญตามลักษณะประชากร ดังนี้    

1. การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวม ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการและบริการที่เป็นองค์รวม ต่อเน่ือง 
2. การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวแบบผสมผสาน เป็นองค์รวม และต่อเน่ือง  
3. การดูแลสุขภาพของกลุ่มประชากรเชิงรุกอย่างครอบคลุม ทันการณ์  
4. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชน 

องค์ประกอบมาตรฐาน 
6.1.1  การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวมของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย  
6.1.2  การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวแบบผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเน่ือง  
6.1.3  การดูแลสุขภาพของกลุ่มประชากร 
6.1.4   การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชน 
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6.1.1 การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวมของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย   

ข้อก าหนดโดยรวม 
หน่วยบริการปฐมภูมิจัดระบบบริการด้านสุขภาพในหลายลักษณะทั้งที่จัดให้แก่กลุ่มประชากรทั่วไปที่

ไม่ได้เจ็บป่วย และบริการแก่บุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุ ขภาพ/การเจ็บป่วย ที่มาขอรับบริการที่
สถานพยาบาล หรือ ที่บ้าน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมที่ท าให้ประชากรมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภาวะคุกคามสุขภาพ และประชาชน
ได้รับการดูแลเพื่อรักษาความเจ็บป่วย ลดภาวะแท รกซ้อน อย่างถูกต้อง ทันการณ์ โดยพิจารณาเร่ือง /ปัญหาน้ัน
อย่างแบบองค์รวม จัดการด าเนินงานอย่างผสมผสาน ต่อเน่ือง ตามความสามารถ หากด าเนินการเองไม่ได้ก็มี
ประสานงาน และส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเวลา   
 
การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริ การปฐมภูมิ มีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถจัดระบบ
บริการที่เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการ และ บริการที่เป็นองค์รวม ต่อเน่ือง อย่างไร 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางการส่งเสริม 
สนับสนุนให้หน่วย
บริการปฐมภูมิ 
สามารถจัดระบบ
บริการที่เอ้ือต่อการ
เข้าถึงบริการ และ 
บริการที่เป็นองค์รวม 
ต่อเน่ือง 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 

1.  มีการจัดระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายอย่างเท่าเทียม  (Accessibility)  
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     2.  จัดให้มีบริการครอบคลุมผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉียบพลัน ฉุกเฉิน ปัญหาเร้ือรัง และการส่งเสริมสุขภาพ  
          ป้องกันโรค (Availability of care)  

3. จัดระบบงาน และบุคลากรที่พร้อมให้บริการอย่างผสมผสาน เบ็ดเสร็จ เป็นองค์รวม เสริมการ  
 พึ่งตนเองของประชาชน (Comprehensive and holistic care) 

     4.   มีการจัดการด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองได้เหมาะสม   
           (Empowerment) 
      5.  มีการจัดระบบให้ดูแลผู้ป่วยหรือประชากรเป้าหมายแบบต่อเน่ือง  (Continuity Care) 
      6.  ประสาน และเชื่อมต่อการดูแล ทั้งภายในหน่วยบริการและกับหน่วยบริการอ่ืน เมื่อหน่วยบริการไม่  
          สามารถดูแลได้เอง (Coordination) 
6.1.2 การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวแบบผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง  
       ข้อก าหนดโดยรวม  

หน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการให้แก่ประชาชนรายบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพที่มาขอรับ
บริการที่สถานพยาบาล หรือ ที่บ้าน โดยเน้นให้เป็นบริการแบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเน่ือง โดยที่ผู้รับบริการ
จะได้รับการดูแลทั้งส่วนที่เป็นปัญหาสุขภาพ หรือโรคทั่วไป  และได้รับการค้นหาปัญหาและแก้ไขแบบองค์
รวม (Holistic Approach) ตลอดจนได้รับความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ า  
  ในการบริการแต่ละคร้ังควรมีการประเมินสภาวะ ปัญหาปัจจุบัน (Acute  Problem )  สภาพทางด้าน
สังคม  จิตใจ  เชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน  แล้วประมวลเป็นแผนการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นบริการเฉพาะหน้าและบริการต่อเน่ือง จากนั้นให้บริการส่วนที่ตรงกับสภาพปัญหา  โดยที่ให้
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม   ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม   ป้องกัน  รักษา   ฟื้นฟู   ในลักษณะองค์รวม  
ผสมผสาน  และมีบริการต่อเน่ืองในครอบครัวและชุมชน  รวมทั้งติดตามผลการให้บริการ  
 
การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มี แนวทางในการ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างไร เพื่อให้หน่วยบริการปฐม
ภูมิจัดบริการให้แก่ประชาชนรายบุคคลและครอบครัวครอบที่คลุมทั้งด้านส่งเสริม   ป้องกัน  
รักษา   ฟื้นฟู   ในลักษณะองค์รวม  ผสมผสาน  และมีบริการต่อเน่ืองในครอบครัวและชุมชน  
รวมทั้งติดตามผลการให้บริการ  
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ผลการประเมิน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางการ 
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
จัดบริการให้แก่
ประชาชน
รายบุคคลและ
ครอบครัวครอบ
ที่คลุมทั้งด้าน
ส่งเสริม   ป้องกัน  
รักษา   ฟื้นฟู   ใน
ลักษณะองค์รวม  
ผสมผสาน  และ
มีบริการต่อเน่ือง
ในครอบครัวและ
ชุมชน  รวมทั้ง
ติดตามผลการ
ให้บริการ 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

 

สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ (Good relationship)   
2. ให้บริการอย่างเป็นองค์รวม (Holistic care) 
3.ให้บริการสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางคลินิก (Clinical competency)  
4. มีการติดตาม ดูแลอย่างต่อเน่ือง (Continuity) 
5.สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชน (People participation and     
   empowerment) 
6.ประสาน เชื่อมโยงบริการ หรือส่งต่อเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่เหมาะสม (Co-ordination)  
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6.1.3   การดูแลสุขภาพของกลุ่มประชากร 

ข้อก าหนดโดยรวม 
หน่วยบริการปฐมภูมิจัดการดูแลสุขภาพของประชากรในลักษณะของประชากรรวมเป็นกลุ่ม 

(Population based) มิใช่รายบุคคล เน้นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยร่วมของกลุ่มประชากรนั้น (Common risk) ด้วย
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ( เช่น พฤติกรรม 
สิ่งแวดล้อม) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรท้องถิ่น  
ผลการประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนอย่างไร เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ดูแลสุขภาพประชากรตามกลุ่มวัย กลุ่มเสี่ยงกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มประชากรตามลักษณะพื้นที่ 
หรือลักษณะอาชีพให้ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคอย่างครอบคลุม  มีระบบดูแลติดตาม
ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพื่อเฝ้าระวัง  ด าเนินการแก้ไขล่วงหน้าได้ทันเวลา 
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

แนวทางในการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน
อย่างไร เพื่อให้
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ดูแล
สขุภาพประชากร
ตามกลุ่มวัย กลุ่ม
เสี่ยงกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่ม
ประชากรตาม
ลักษณะพื้นที่ 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 
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หรือลักษณะ
อาชีพให้ได้รับ
บริการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรคอย่าง
ครอบคลุม 
 
ระบบดูแล
ติดตามข้อมูล
อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเฝ้าระวัง  
ด าเนินการแก้ไข
ล่วงหน้าได้
ทันเวลา 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส /พิการ  ประชากรตามกลุ่มอายุ 
2.จัดระบบการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและความเสี่ยงของประชากรทุกลุ่มตามที่จ าแนก  
3.  คัดกรอง ประชากรเป้าหมาย เพื่อค้นหาสภาพปัญหา ปัจจัยเสี่ยง  ประชากรกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยรายใหม่ ได้
อย่างครอบคลุม ตรงประเด็น   ตามมาตรฐานกลางและตามบริบทของพื้นที่  
4.CPG.โรคที่พบบ่อยหรือโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มโรคเร้ือรัง  
5.สถานการณ์แนวโน้มของโรคเร้ือรัง/โรคจากการประกอบอาชีพในพื้นที่ 
6.การมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพรายบุคคลประจ าตัวประชาชนตามกลุ่มต่างๆ( Personal Record ) 
7. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ /จัดระบบบริการที่ตอบสนองการดูแลประชากรตามความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องทันสถานการณ์ 
 
 

6.1.4   การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชน 

ข้อก าหนดโดยรวม  
 หน่วยบริการปฐมภูมิ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุน ข้อมูล วิชาการ 

เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและจัดการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน 
(Empowerment) 
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ผลการประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
องค์กรชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได้ จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา 

แนวทางในการ
ด าเนินการอย่างไร เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับองค์กร
ชุมชน 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.การจัดประชาคม 
2.การให้ข้อมูลสุขภาพแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆเช่นวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 
3.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการจัดท า 
4.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.มีการจัดการ ประสานงาน แสวงหาทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุน เพื่อน ามาสู่การเรียนรู้ การเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพ การพัฒนา และการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
6. มีการจัดการที่เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผน และการบริหารของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
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มาตรฐานท่ี 6.2   กระบวนการสนับสนุนการให้บริการท่ีสร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ  
 
ข้อก าหนดโดยรวม 
 เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการจัดกระบวนการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่
ประกอบด้วยการสนับสนุนทรัพยากร วิชาการ และองค์ความรู้ รวมทั้งการรับบริการต่อเน่ือง ประสานเชื่อมโยง
ให้หน่วยบริการปฐมภูมิด าเนินการตามกระบวนการสร้างคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้
หน่วยงานบริการปฐมภูมิ ประสบความส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
 องค์ประกอบของมาตรฐาน      

6.2.1 การจัดระบบสนับสนุนบริการ 
6.2.2 การสนับสนุนและมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  ชุมชน  หน่วยงานต่างๆ 

6.2.1 การจัดระบบสนับสนุนบริการ 
ข้อก าหนดโดยรวม 

ทีมน าสุขภาพของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ วางระบบการสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในส่วนของ
การบริการ การบริหารทรัพยากร(อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์) เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถ
สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามพันธกิจของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และข้อก าหนด
คุณภาพของกระบวนการ (6.1) 
 
การประเมินตนเอง 
 
ประเด็นที่ต้องให้การสนับสนุน แนวทางที่เครือข่ายบริการปฐมภูมิสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ 
1.อาคารสถานที่  และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้บริการและ
สิ่งแวดล้อมทั่วไประบบก าจัดของ
เสียให้เอ้ือต่อการบริการที่มี
คุณภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ 
และความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการและบุคลากรสาธารณสุข 

 

2.ระบบเฝ้าระวังป้องกัน  การติด
เชื้อและแพร่กระจายเชื้อที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความ
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ปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและละ
บุคลากรสาธารณสุข 
3. การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการ  เพื่อให้ผู้รับ 
บริการได้รับมอบยา เวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา ที่ถูกต้อง  มีคุณภาพ 
ปลอดภัย 

 

4.การจัดระบบการบริการด้าน
ชันสูตรที่จ าเป็นและสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของชุมชน และ
เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

5.การจัดหา บ ารุงรักษา การซ่อม  
เคร่ืองมือวัสดุและอุปกรณ์บ ารุง 
รักษาให้มีความเที่ยงตรงพอเพียง 
ปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอด 
เวลา และมีอายุใช้งานที่ยืนนาน 

 

 
ผลการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได้ จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การสนับสนุนการจัด  
อาคารสถานที่  และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้บริการและ
สิ่งแวดล้อมทั่วไประบบ
ก าจัดของเสียให้เอ้ือต่อการ
บริการที่มีคุณภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพ และความพึง
พอใจของผู้มารับบริการและ
บุคลากรสาธารณสุข 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

การเฝ้าระวัง ป้องกันและ A=    
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ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้ง
ผู้ให้บริการและรับบริการ   

D= 
L= 
I= 
T= 

การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานและหลักวิชาการ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
มอบยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่
ถูกต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

4.การบริการตรวจวิเคราะห์
เบื้องต้นทางพยาธิ 
วิทยาที่จ าเป็นและสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของชุมชน 
และเป็นไปตามมาตรฐาน 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

5.การตรวจสอบ ทดสอบ
และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
ให้มีความเที่ยงตรง พอเพียง 
ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา และมีอายุใช้งาน
ที่ยืนนาน 
 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 

   

 
สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.การจัดสรรงบลงทุนUCที่เครือข่ายฯสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ 
2.ทะเบียนครุภัณฑ์และคู่มือการใช้ครุภัณฑ์ 
3.คู่มือ/แนวทางการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
4.ผลการทบทวนการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อบริการปฐมภูมิ  
5.ผลการนิเทศการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของเภสัชกร 
6.ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
7.ผลการประเมินการตรวจด้านห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาและผลการ 
ควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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6.2.2 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
ข้อก าหนดโดยรวม 
 เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
ยอมรับ เข้าใจบทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิ และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางด้านสุขภาพ  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีแนวทางในการด าเนิน เพื่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ ให้
ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ยอมรับ เข้าใจบทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิ และมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมทางด้านสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา
(จุดอ่อน) 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การด าเนิน เพื่อ
ประสานงานและ
สร้าง
ความสัมพันธ์ ให้
ท้องถิ่น ชุมชน 
และหน่วยงาน
ต่างๆ ยอมรับ 
เข้าใจบทบาท
ของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม
ทางด้านสุขภาพ 

A= 
D= 
L= 
I= 
T= 
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สิ่งท่ีควรด าเนินการ 
1.รายชื่อชุมชนเข้มแข็งและเร่ืองที่เป็นBest Practicesของชุมชน 
2.กิจกรรมที่เครือข่ายบริการปฐมภูมิไปร่วมกับชุมชน 
3.การระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติและร่วมรับ
ผลประโยชน์ 
4.ประสานท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานต่างๆให้ สนับสนุนการท ากิจกรรมด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน 
ชมรมภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดชุมชนเข็มแข็ง พึ่งตนเองได้ 
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หมวด 7   ผลลัพธ์การด าเนินการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
 
มาตรฐานท่ี 7    ผลลัพธ์การด าเนินการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

องค์กรด าเนินการก าหนดรูปแบบและขอบเขตของผลลัพธ์ที่ต้องการ  พร้อมทั้งด าเนินการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน / วิเคราะห์ ในมิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการให้บริการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการด าเนินการ
ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น หรือองค์กรที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน เพื่ อการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ยั่งยืน  
ผลลัพธ์การด าเนินงาน ใน 4 มิติ คือ  

7.1  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านประสิทธิผล 
7.2  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านคุณภาพของกระบวนการ  
7.3  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ 
7.4  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการพัฒนาองค์กร เครือข่ายบริการปฐมภูมิ  

7.1  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านประสิทธิผล 
        ข้อก าหนดโดยรวม 

องค์กรมีการสรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบายที่ส าคัญของ
จังหวัด จ าแนกตามประชากรเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ สรุปผลลัพธ์การด าเนินงานด้านประสิทธิผล โดยแสดงผลการด าเนินการใน
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานที่เปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น อาจจะแสดงในรูป ตาราง กราฟ หรืออ่ืนๆ  
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ผลการประเมิน 
ผลลัพท์ ตัวชี้วัด เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ในช่วง3ป ี

ลักษณะ
แนว 
โน้ม 
(+/-) 

องค์กร/
กระบวน 
การที่
เปรียบ 
เทียบ 

ผลการ
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 2550 2551 2552 

ผลการด าเนินงาน
ด้านประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

      

   
 ตัวอย่างผลการด าเนินงานด้านประสิทธิผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
7.2 ผลลัพธ์การด าเนนิการด้านคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพในมุมมองของประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  

  ข้อก าหนดโดยรวม 
องค์กรด าเนินการสรุปผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นในมุมมองขอบประชากรเป้าหมาย  

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้งความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ สรุปผลลัพธ์การด าเนินงานด้านคุณภาพการให้บริการ ในมุมมองของประชุมชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแสดงผลการด าเนินการในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
แนวโน้มของผลการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานที่เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
อ่ืน อาจจะแสดงในรูป ตาราง กราฟ หรืออ่ืนๆ  
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ผลการประเมิน 
ผลลัพท์ ตัวชี้วัด เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ในช่วง3ป ี

ลักษณะ
แนว 
โน้ม 
(+/-) 

องค์กร/
กระบวน 
การที่
เปรียบ 
เทียบ 

ผลการ
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 2550 2551 2552 

ผลการด าเนินงาน
ด้านคุณภาพ 
 
 
 

      

 
   ตัวอย่างผลการด าเนินงานด้านคุณภาพ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
7.3  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ 
ข้อก าหนดโดยรวม 

องค์กรสรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิและด้านการเงิน  
 

การประเมินตนเอง 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ สรุปผลลัพธ์การด าเนินงานด้านประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการและ
ด้านการเงิน โดยแสดงผลการด าเนินการในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการ
ด าเนินงาน และผลการด าเนินงานที่เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น อาจจะแสดงในรูป 
ตาราง กราฟ หรืออ่ืนๆ 
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ผลการประเมิน 
ผลลัพท์ ตัวชี้วัด เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ในช่วง3ป ี

ลักษณะ
แนว 
โน้ม 
(+/-) 

องค์กร/
กระบวน 
การที่
เปรียบ 
เทียบ 

ผลการ
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 2550 2551 2552 

ผลการด าเนินงาน
ด้าน
ประสิทธิภาพ 

      

 
   ตัวอย่างผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ 
1. 
2. 
3. 
4. 
7.4  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการพัฒนาองค์กรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
ข้อก าหนดโดยรวม 

องค์กรสรุปผลงานด้านการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร 
ความพึงพอใจของบุคลากร และคุณธรรม จริยธรรม การสร้างนวตกรรมและทคโนโลยีที่เหมาะสม  การเป็น
องค์กรที่ดี  โดยแสดงผลลัพธ์แยกตามความหลากหลาย และประเภทของบุคลากร  รวมทั้งแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ พร้อมทั้งศึกษาแนวโน้ม และผลการด าเนินการ
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 
 
การประเมินตนเอง 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ สรุปผลลัพธ์การด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร โดยแสดงผลการด าเนินการใน
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานที่เปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น อาจจะแสดงในรูป ตาราง กราฟ   หรืออ่ืนๆ 
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ผลการประเมิน 
ผลลัพท์ ตัวชี้วัด เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ในช่วง3ป ี

ลักษณะ
แนว 
โน้ม 
(+/-) 

องค์กร/
กระบวน 
การที่
เปรียบ 
เทียบ 

ผลการ
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 2550 2551 2552 

ผลการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนา
องค์กร 
 

      

 
 

   ตัวอย่างผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร 
1. 
2. 
3. 
4. 
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แนวทางการให้คะแนน ADLI 
 

ในการดูแลประชากรหรือผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคเรื้อรังดังกล่าว หน่วยบริการปฐมภูมิของท่านมีการให้บริการ
ดังต่อไปนี้หรือไม่ ถ้ามีให้ท าเครื่องหมาย X และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าวโดยอาจจะ

ใช้เอกสารแนบประกอบการตอบค าถาม พร้อมทั้งประเมินตนเองโดยให้คะแนนแบบ ADLI 
(หมายเหตุ ในกรณีท่ี A1 หรือ A2 = 0 ไม่ต้องประเมินคะแนน ADLI ในส่วนอื่นๆ) 

แนวทาง/รูปแบบการให้บริการ มี Approach Deployment Learning Integration 
A1 A2 A3 D1 D2 D3 L1 L2 L3 I1 I2 I3 

 มีบริการ หรือกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ 
หรือป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังดังกล่าวในกลุ่ม
ประชากรทั่วไป หรือกลุ่มเสี่ยง (Primary 
Prevention & Promotion) เช่น การตรวจคัด
กรองหากลุ่มเสี่ยง, ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงในการ
ป้องกันโรค, การให้ค าแนะน าให้เลิกบุหรี่ หรือ
ลดน้ าหนัก, กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ฯลฯ 

  5 5 5 4 4 4 4 1 1 5 5 5 

 มีการให้บริการดูแลรักษาโรคเรื้อรังดังกล่าวตาม
มาตรฐาน 

 5 5 5 5 5 5 4 1 1 5 5 5 

 มีการให้บริการในการฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้ป่วย
ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังดังกล่าว 

 5 5 5 4 4 4 4 1 1 3 3 3 

 มีการให้บริการที่เป็นการดูแลและช่วยรักษา
สภาพจิตใจของผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังดังกล่าว
พร้อมๆกับการดูแลรักษาทางกาย 

 5 5 5 4 4 4 4 1 1 4 4 4 

 มีการให้บริการที่เป็นการดูแลผู้ป่วยที่ค านึงถึงจิต
วิญญาณของผู้ป่วย เช่น การค านึงถึงความหวัง
หรือเป้าหมายในการด ารงชีวิตของผู้ป่วยว่าอยู่
เพื่ออะไร อยู่เพื่อใคร และช่วยให้ผู้ป่วยบรรลุถึง
ส่ิงที่เป็นจิตวิญญาณของผู้ป่วย 

 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 

 มีการให้บริการดูแลสมาชิกในครอบครัวของ
ผู้ป่วยควบคู่กับการดูแลผู้ป่วย เช่น มีการดูแล
สุขภาพกาย จิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วย (Care Giver)  

 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 

 มีการให้บริการที่เป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังดังกล่าวให้สามารถด ารงชีวิตอยู่

 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 3 3 
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แนวทาง/รูปแบบการให้บริการ มี Approach Deployment Learning Integration 
A1 A2 A3 D1 D2 D3 L1 L2 L3 I1 I2 I3 

ในสังคมได ้
 
 

ค าอธิบาย ADLI ความหมาย 

A – Approach 

ก าหนดแนวทาง
หรือรูปแบบ
บริการ 

วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้องเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใช้
ซ้ าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ซึ่งหมายถึงการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

D – Deployment 

การถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ 

ความคลอบคลุมและทั่วถึงของการที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีการน าแนวทางไปปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร 

L – Learning 

การเรียนรู้ 
การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการปรับปรุง
กระบวนการภายในองค์กร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

I – Integration 

การบูรณาการ 
ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวชี้วัด สารสนเทศ การวิเคราะห์ ระบบการปรับปรุงที่
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์กร และช่วยเสริม
กระบวนการทั่วทั้งองค์กร 
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แนวทางการให้คะแนน ADLI 

ก าหนดแนวทาง
หรือรูปแบบบริการ 

(A) 

A1 
มีการตั้งเป้าหมายในการก าหนด
แนวทางหรือรูปแบบบริการ 

A2 
มีการวางแผนงานในการ

ก าหนดแนวทางหรือรูปแบบ
บริการ 

A3 
มีการก าหนดแผนประเมิน 
และตัวช้ีวัดที่แสดงถึง
ความส าเร็จของงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

มีการตั้งเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
ในการก าหนดแนวทางหรือรูปแบบ

บริการไว้อย่างไร ? 

มีการวางแผนงานในการ
ก าหนดแนวทางหรือรูปแบบ
บริการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

อย่างไร ? 

มีการก าหนดแผนประเมิน 
และตัวช้ีวัดที่แสดงถึง

ความส าเร็จของงาน และผล
การด าเนินงานอย่างไร ? 

คะแนน 0 ไม่มีการด าเนินการใดๆ ในการ
ก าหนดเป้าหมาย 

ไม่มีการด าเนินการใดๆ 
ในการก าหนดแผนงาน 

ไม่มีการด าเนินการใดๆ 
ในการก าหนดแผน
ประเมิน และตัวชี้วัด 

คะแนน 1 มีการก าหนดเป้าหมายครอบคลุม
ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

มีการท าแผนการด าเนิน 

การครอบคลุม 20% ของ
ขั้นตอนที่ก าหนด 

มีการก าหนดแผนประเมิน
และตัวชี้วัดครอบคลุม 
20% ของขั้นตอนที่ก าหนด 

คะแนน 2 มีการก าหนดเป้าหมายครอบคลุม
ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

มีการท าแผนการด าเนิน 

การครอบคลุม 40% ของ
ขั้นตอนที่ก าหนด 

มีการก าหนดแผนประเมิน
และตัวชี้วัดครอบคลุม 
40% ของขั้นตอนที่ก าหนด 

คะแนน 3 มีการก าหนดเป้าหมายครอบคลุม
ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

มีการท าแผนการด าเนิน 

การครอบคลุม 60% ของ
ขัน้ตอนที่ก าหนด 

มีการก าหนดแผนประเมิน
และตัวชี้วัดครอบคลุม 
60% ของขั้นตอนที่ก าหนด 

คะแนน 4 มีการก าหนดเป้าหมายครอบคลุม
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

มีการท าแผนการด าเนิน 

การครอบคลุม 80% ของ
ขั้นตอนที่ก าหนด 

มีการก าหนดแผนประเมิน
และตัวชี้วัดครอบคลุม 
80% ของขั้นตอนที่ก าหนด 

คะแนน 5 
 
 
 

 

มีการก าหนดเป้าหมายครอบคลุม
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

มีการท าแผนการ
ด าเนินการครอบคลุม 
100% ของขั้นตอนที่
ก าหนด 

มีการก าหนดแผนประเมิน
และตัวชี้วัดครอบคลุม 
100% ของขั้นตอนที่
ก าหนด 
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การถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ (D) 

D1 
การปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ 

D2 
ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในการปฏิบัติตามแนวทาง
หรือรูปแบบบริการที่ได้วาง

ไว้ 

D3 
ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร 
มีความเพียร ความอดทนใน
การด าเนินการให้งานประสบ

ความส าเร็จ 
ทีมงานสามารถน าแนวทางหรือ

รูปแบบบริการที่ได้วางไว้ไปปฏิบัติได้
ครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ ? 

ทีมงานในหน่วยบริการปฐม
ภูมิมีการปฏิบัติตามแนวทาง
หรือรูปแบบบริการที่ได้วาง
ไว้ทุกคนหรือไม่ อย่างไร ?  

ทีมงานในหน่วยบริการปฐม
ภูมิมีความเพียร มุ่งมั่นตั้งใจ 
และอดทนในการด าเนินการ
ให้งานประสบความส าเร็จ

มากน้อยเพียงใด ? 

คะแนน 0 ไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางหรือ
รูปแบบบริการที่ได้วางไว้ 

ไม่มีการด าเนินการใดๆ ใน
การบริหารจัดการให้บุคลากร
ปฏิบัติตามแนวทางหรือ
รูปแบบบริการที่ได้วางไว้ 

ไม่มีการด าเนินการใดๆ ใน
การบริหารจัดการให้บุคลากร
ท างานด้วยความเพียรและ
ความมุ่งมั่นตั้งใจ 

คะแนน 1 มีการปฏิบัติตามแนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ได้วางไว้ และท าได้ครอบ 
คลุม 20% ของขั้นตอนที่ได้วางไว้ 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
แนวทางหรือรูปแบบบริการ
เพียงบางส่วน (1 – 20%) 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรท างานด้วยความเพียร
และความมุ่งมั่นตั้งใจเพียง
บางส่วน (1 – 20%) 

คะแนน 2 มีการปฏิบัติตามแนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ได้วางไว้ และท าได้ครอบ 
คลุม 40% ของขั้นตอนที่ได้วางไว้ 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
แนวทางหรือรูปแบบบริการ
เพียงส่วนน้อย (21 – 40%) 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรท างานด้วยความเพียร
และความมุ่งมั่นตั้งใจเพียง
ส่วนน้อย (21 – 40%) 

คะแนน 3 มีการปฏิบัติตามแนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ได้วางไว้ และท าได้ครอบ 
คลุม 60% ของขั้นตอนที่ได้วางไว้ 

มีการบริหารจัดการให้บุค 
ลากรมีการปฏิบัติตามแนว 
ทางหรือรูปแบบบริการประ 
มาณครึ่งหนึ่ง (41 – 60%) 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรท างานด้วยความเพียร
และความมุ่งมั่นตั้งใจ
ประมาณครึ่งหนึ่ง (41 – 60%) 

คะแนน 4 มีการปฏิบัติตามแนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ได้วางไว้ และท าได้ครอบ 
คลุม 80% ของขั้นตอนที่ได้วางไว้ 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
แนวทางหรือรูปแบบบริการ
เป็นส่วนใหญ่ (61 – 80%) 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรท างานด้วยความเพียร
และความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นส่วน
ใหญ ่(61 – 80%) 

คะแนน 5 มีการปฏิบัติตามแนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ได้วางไว้ และท าได้ครอบ 
คลุม 100% ของขั้นตอนที่ได้วางไว้ 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
แนวทางหรือรูปแบบบริการ
เกือบทั้งหมด (81 – 100%) 

มีการบริหารจัดการให้
บุคลากรท างานด้วยความเพียร
และความมุ่งมั่นตั้งใจเกือบ
ทั้งหมด (81 – 100%) 
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การเรียนรู้ (L) 

L1 
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

L2 
การสรุปบทเรียน และสร้าง
นวัตกรรมสู่การปรับปรุง

แบบก้าวกระโดด 

L3 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ปรับปรุงที่ดีขึ้นในองค์กร 

มีการติดตาม ประเมินผลได้ครอบคลุม
ตามขั้นตอนที่ได้วางไว้มากน้อย

เพียงใด ? 

มีการสรุปบทเรียน และสร้าง
นวัตกรรมสู่การปรับปรุง
แบบก้าวกระโดดหรือไม่ ? 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กร

หรือไม่ ? 

คะแนน 0 ไม่มีการด าเนินการใดๆ ในการ
ติดตามประเมินผล 

ไม่มีการด าเนินการใดๆ 
ในการสรุปบทเรียนและ
สร้างนวัตกรรมสู่การ
ปรับปรุงแบบก้าว
กระโดด 

ไม่มีการด าเนินการใดๆ 
ในการในการน าผลการ
ปรับปรุงกระบวนการไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คะแนน 1 มีการติดตามประเมินผลได้
ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่ได้
วางไว้ 

มีการสรุปบทเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การปรับปรุงกระบวนการ
ภายในองค์กร 

คะแนน 2 มีการติดตามประเมินผลได้
ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่ได้
วางไว้ 

  

คะแนน 3 มีการติดตามประเมินผลได้
ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่ได้
วางไว้ 

มีการสรุปบทเรียน และ
สร้างนวัตกรรม 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การปรับปรุงกระบวนการ
กับองค์กรอ่ืน 

คะแนน 4 มีการติดตามประเมินผลได้
ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่ได้
วางไว้ 

  

คะแนน 5 มีการติดตามประเมินผลได้
ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่
ได้วางไว้ 

มีการสรุปบทเรียน, สร้าง
นวัตกรรม และมีการ
ปรับปรุงแบบก้าว
กระโดดอย่างได้ผล 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การปรับปรุงกระบวนการ
ภายในองค์กร และกับ
องค์กรอ่ืน 
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การบูรณาการ (I) 

I1 
ความสอดคล้องของระบบ 
(เป้า-แผน-ปฏิบัติ-วัด-ปรับ) 

I2 
มีการใช้ 3 ระบบ ได้แก่ 
ระบบตัววัด, ระบบการ
ประเมิน และระบบการ
ปรับปรุงที่สอดคล้องกับ

กระบวนการอื่น 

I3 
แนวทางหรือรูปแบบบริการที่
ก าหนดมีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององค์กร 

การก าหนดเป้าหมาย, แผนการ
ด าเนินการ, แนวทางปฏิบัต,ิ การวัด
ประเมินผล และแนวทางการปรับปรุง
การด าเนินงานมีความสอดคล้องกัน

หรือไม่ ? 

มีการใช้ระบบตัววัด, ระบบ
การประเมิน และระบบการ
ปรับปรุงที่สอดคล้องกับ
กระบวนการอื่นหรือไม่ ? 

แนวทางหรือรูปแบบบริการที่
ก าหนดมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของคปสอ.หรือไม่ ? 

คะแนน 0 ไม่มีความสอดคล้องกันใน
กระบวนการก าหนดเป้าหมาย, 
ก าหนดแผนด าเนินการ, การ
น าไปปฏิบัติ, การวัด และการ
ปรับปรุง 

ไม่มีการบูรณาการระบบ
ตัววัด, ระบบการประเมิน 
และระบบการปรับปรุง
แนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่สอดคล้องและ
ช่วยเสริมการท างาน
ให้กับการให้บริการอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ก าหนดไม่มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคปสอ.เลย 

คะแนน 1 การก าหนดกระบวนการมีความ
ครอบคลุม 20% ของเป้าหมาย
,แผนด าเนินการ, การปฏิบัติ, การ
วัด และการปรับปรุง มีความ
สอดคล้องที่ดีในบางขั้นตอนหรือ
ทุกขั้นตอน 

มีการบูรณาการ 1 ระบบ 

ที่สอดคล้องและช่วย
เสริมการท างานให้กับ
การให้บริการอ่ืนๆ 

แนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ก าหนดมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคปสอ.ในบางประเด็น 

คะแนน 2 การก าหนดกระบวนการมีความ
ครอบคลุม 40% ของเป้าหมาย
,แผนด าเนินการ, การปฏิบัติ, การ
วัด และการปรับปรุง มีความ
สอดคล้องที่ดีในบางขั้นตอนหรือ
ทุกขั้นตอน 

  

คะแนน 3 การก าหนดกระบวนการมีความ
ครอบคลุม 60% ของเป้าหมาย

มีการบูระณาการ 2 ระบบ 

ที่สอดคล้องและช่วย
แนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ก าหนดมีความ
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,แผนด าเนินการ, การปฏิบัติ, การ
วัด และการปรับปรุง มีความ
สอดคล้องที่ดีในบางขั้นตอนหรือ
ทุกขั้นตอน 

เสริมการท างานให้กับ
การให้บริการอ่ืนๆ 

สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคปสอ.ในประเด็น
ส่วนใหญ่ 

คะแนน 4 การก าหนดกระบวนการมีความ
ครอบคลุม 80% ของเป้าหมาย
,แผนด าเนินการ, การปฏิบัติ, การ
วัด และการปรับปรุง มีความ
สอดคล้องที่ดีในบางขั้นตอนหรือ
ทุกขั้นตอน 

  

คะแนน 5 การก าหนดกระบวนการมีความ
ครอบคลุม 100% ของเป้าหมาย
,แผนด าเนินการ, การปฏิบัติ, การ
วัด และการปรับปรุง มีความ
สอดคล้องที่ดีในบางขั้นตอนหรือ
ทุกขั้นตอน 

มีการบูรณาการ 3 ระบบ 

ที่สอดคล้องและช่วย
เสรมิการท างานให้กับ
การให้บริการอ่ืนๆ 

แนวทางหรือรูปแบบ
บริการที่ก าหนดมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคปสอ.ครบทุก
ประเด็น 

 
 
 


