
                       แบบรายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI  Template) งานคุณภาพ รอบ 2/2560 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย

๑ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในกิจกรรมงานคุณภาพขั้นพื้นฐานระดับหัวหนากลุมงาน

๒ หนวยวัด ระดับ

๓ น้ําหนัก 20  %
๔ คําอธิบาย ระดับความสําเร็จในกิจกรรมงานคุณภาพขั้นพื้นฐาน ระดับหัวหนากลุมงาน   ประกอบดวย  

     1. รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  คะแนน  5%
     2. สง 12  กิจกรรมทบทวน  คะแนน   5%  
     3. นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมงาน/หนวยงาน คะแนน  5%  
     4. อัตราการตีกลับใบความเสี่ยง/อุบัติการณ คะแนน  5%

1. รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  คะแนน  5%
     1.1 รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  ผานระบบโปรแกรม RM online คนละ 4 ใบตอเดือนตัด
ยอดทุกสิ้นเดือน
     1.2 นับคะแนนเปนรายเดือน ใบละ 0.21% 
     1.3 ขอมูลจากชมรมความเสี่ยง

2. สง 12 กิจกรรมทบทวน  คะแนน   5%  
     2.1 สงกิจกรรมทบทวนคนละ 1  เรื่อง/เดือน ตัดยอดทุกสิ้นเดือน นับคะแนนเปนรายเดือน 
เรื่องละ 0.84 % สงผูอํานวยการ (ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน)  กอนสงชมรม 12 กิจกรรม
ทบทวน ในรูปแบบเอกสารพรอมลงชื่อผูสง ภายในสิ้นเดือน หากสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการให
สงในวันทําการถัดไป
     2.3 12 กิจกรรมทบทวน ในกลุมงานเดียวกันตองไมซ้ํากันและจัดสงไดคนเดียว
     2.4 12 กิจกรรมทบทวนระหวางกลุมงานจัดสงไดไมเกิน 3 คนตอ 1 เรื่อง 

3.นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมงาน/หนวยงาน คะแนน  5%  
     3.1 ทานวิทยากรจะเปนผูใหคะแนน เกณฑการใหคะแนน งานคุณภาพจะแจงใหทราบลวงหนา
     3.2 ปรับคะแนนจากวิทยากรเปน 5 %

4. อัตราการตีกลับใบความเสี่ยง/อุบัติการณ คะแนน 5 %
     4.1 ใหคะแนนเปนอิงเกณฑ ผาน 80 % ไดคะแนนเต็ม (เทียบคะแนนเปนสัดสวน)
     4.2 คะแนนจากชมรมความเสี่ยง
     4.3 หัวหนากลุมงานตองรับใบอุบัติการณ/ความเสี่ยงของหัวหนางาน ยกเวน สหเวช
     

๕ สูตรการคํานวณ ไมมี

๖ เ ก ณ ฑ ก า ร ใ ห
คะแนน

คิดคะแนนรายขอตามคําอธิบาย



๗ เงื่อนไข 1. อุบัติการณ/ความเสี่ยง/12กิจกรรมทบทวน เนนเชิงคุณภาพ กลาวคือ มีประโยชนหรือกอใหเกิด
การพัฒนาหนวยงาน (ผูจัดทําตองตอบคําถามตัวเองใหไดวาทํา/เขียนแลวมีประโยชนตอหนวยงาน
อยางไร หรือเกิดการพัฒนาในหนวยงานอยางไร)
2. รอบประเมินที่  1   เริ่ม  1  กันยายน   -   28  กุมภาพันธ                               
    รอบประเมินที่  2   เริ่ม  1  มีนาคม  -   31  สิงหาคม  

8 แหลงขอมูล 1. คะแนนจากทีมความเสี่ยง
2. คะแนนจากงานคุณภาพโรงพยาบาล
3. คะแนนจากชมรม 12 กิจกรรมทบทวน

9 วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล

1. ทีมความเสี่ยงสรุปคะแนนตามรายละเอียด
2. งานคุณภาพสรุปคะแนนตามรายละเอียด
3. ชมรม 12 กิจกรรมทบทวนสรุปคะแนนตามรายละเอียด

๑0 ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด

     1.  นางสาวณิชนันท จิ๋วประดิษฐกุล
     2.  นางสาวปยะรัตน สาริพัฒน
     3. นางสาวเยาวลักษณ อบอุน

11 ผูจัดเก็บขอมูล                                 1.  นางสาวณิชนันท จิ๋วประดิษฐกุล
     2.  นางสาวปยะรัตน สาริพัฒน
     3.  นางสาวเยาวลักษณ อบอุน



แบบรายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI  Template)  
หัวขอรายงาน คําอธิบาย

๑ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในกิจกรรมงานคุณภาพขั้นพื้นฐานระดับหัวหนางาน

๒ หนวยวัด ระดับ

๓ น้ําหนัก 20%
๔ คําอธิบาย                     ระดับความสําเร็จในกิจกรรมงานคุณภาพขั้นพื้นฐานสําหรับหัวหนางาน   ประกอบดวย  

1. รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  คะแนน  5%
2. สง  12  กิจกรรมทบทวน คะแนน   5%  
3. นําเสนอผลการดําเนินงานของหนวยงาน คะแนน  5%  

     4.   อัตราการตีกลับใบความเสี่ยง/อุบัติการณ คะแนน  5%

1. รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  คะแนน  5%
     1.1 รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  ผานระบบโปรแกรม RM online คนละ 3 ใบตอเดือนตัด
ยอดทุกสิ้นเดือน
     1.2 นับคะแนนเปนรายเดือน ใบละ 0.28% 
     1.3 ขอมูลจากชมรมความเสี่ยง

2. สง 12 กิจกรรมทบทวน  คะแนน   5%  
     2.1  สงกิจกรรมทบทวนคนละ 1  เรื่อง/เดือนตัดยอดทุกสิ้นเดือน นับคะแนนเปนรายเดือน เรื่อง
ละ 0.84 % คะแนน สงชมรม 12 กิจกรรมทบทวน  ในรูปแบบเอกสารพรอมลงชื่อผูสง ภายในสิ้น
เดือน หากสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการใหสงในวันทําการถัดไป 
     2.2  12 กิจกรรมทบทวน ในกลุมงานเดียวกันตองไมซ้ํากันและจัดสงไดคนเดียว
     2.3  12 กิจกรรมทบทวนระหวางกลุมงานจัดสงไดไมเกิน 3 คนตอ 1 เรื่อง  

3. นําเสนอผลการดําเนินงานของหนวยงาน คะแนน  5%  
     3.1 ทานวิทยากรจะเปนผูใหคะแนน เกณฑการใหคะแนน งานคุณภาพจะแจงใหทราบลวงหนา
     3.2 ปรับคะแนนจากวิทยากรเปน 5 % 

4. อัตราการตีกลับใบความเสี่ยง/อุบัติการณ คะแนน 5 %
     4.1 ใหคะแนนเปนอิงเกณฑ ผาน 80 % ไดคะแนนเต็ม (เทียบคะแนนเปนสัดสวน)
     4.2 คะแนนจากชมรมความเสี่ยง
     4.3 หัวหนางานรับอุบัติการณ/ความเสี่ยง ของผูปฏิบัติงาน

5 สูตรการคํานวณ ไมมี

๖ เกณฑการให
คะแนน

คิดคะแนนรายขอตามเงื่อนไข  

๗ เงื่อนไข      1. อุบัติการณ/ความเสี่ยง/12กิจกรรมทบทวน เนนเชิงคุณภาพ กลาวคือ มีประโยชนหรือ
กอใหเกิดการพัฒนาหนวยงาน (ผูจัดทําตองตอบคําถามตัวเองใหไดวาทํา/เขียนแลวมีประโยชนตอ
หนวยงานอยางไร หรือเกิดการพัฒนาในหนวยงานอยางไร)
     2. รอบประเมินที่  1   เริ่ม  1  กันยายน   -   28  กุมภาพันธ                               
         รอบประเมินที่  2   เริ่ม  1  มีนาคม  -   31  สิงหาคม  



   

8. แหลงขอมูล 1. คะแนนจากทีมความเสี่ยง
2. คะแนนจากงานคุณภาพโรงพยาบาล
3. คะแนนจากชมรม 12 กิจกรรมทบทวน

9. วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล

1. ทีมความเสี่ยงสรุปคะแนนตามรายละเอียด
2. งานคุณภาพสรุปคะแนนตามรายละเอียด
3. ชมรม 12 กิจกรรมทบทวนสรุปคะแนนตามรายละเอียด

๑
0.

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัดพรอม
หมายเลขโทรศัพท

     1.  นางสาวณิชนันท จิ๋วประดิษฐกุล
     2.  นางสาวปยะรัตน สาริพัฒน
     3.  นางสาวเยาวลักษณ อบอุน

1
1.

ผูจัดเก็บขอมูล                            
พรอมหมายเลข
โทรศัพท

     1.  นางสาวณิชนันท จิ๋วประดิษฐกุล
     2.  นางสาวปยะรัตน สาริพัฒน
     3.  นางสาวเยาวลักษณ อบอุน  



แบบรายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI  Template)

หัวขอรายงาน คําอธิบาย

๑ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในกิจกรรมงานคุณภาพขั้นพื้นฐานระดับผูปฏิบัติงาน

๒ หนวยวัด ระดับ

๓ น้ําหนัก 15%

๔ คําอธิบาย ระดับความสําเร็จในกิจกรรมงานคุณภาพขั้นพื้นฐาน   สําหรับผูปฏิบัติงานประกอบดวย  
     1.  รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  คะแนน  5% 
     2.  สง  12  กิจกรรมทบทวน  คะแนน  5%

3. นําเสนอผลการดําเนินงานของหนวยงาน คะแนน  5%  

1. รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  คะแนน  5%
     1.1 รายงานความเสี่ยงเชิงรุก/รับ  ผานระบบโปรแกรม RM online คนละ 2 ใบตอเดือนตัด
ยอดทุกสิ้นเดือน
     1.2 นับคะแนนเปนรายเดือน ใบละ 0.42 % 
     1.3  ขอมูลจากชมรมความเสี่ยง

2. สง 12 กิจกรรมทบทวน  คะแนน   5%  
     2.1  สงกิจกรรมทบทวนคนละ 1  เรื่อง/เดือนตัดยอดทุกสิ้นเดือน นับคะแนนเปนรายเดือน 
เรื่องละ 0.84 % คะแนน สงชมรม 12 กิจกรรมทบทวน  ในรูปแบบเอกสารพรอมลงชื่อผูสง 
ภายในสิ้นเดือน หากสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการใหสงในวันทําการถัดไป 
     2.2  12 กิจกรรมทบทวน ในกลุมงานเดียวกันตองไมซ้ํากันและจัดสงไดคนเดียว
     2.3  12 กิจกรรมทบทวนระหวางกลุมงานจัดสงไดไมเกิน 3 คนตอ 1 เรื่อง  

3. นําเสนอผลการดําเนินงานของหนวยงาน คะแนน  5%  
     3.1 ทานวิทยากรจะเปนผูใหคะแนน เกณฑการใหคะแนน งานคุณภาพจะแจงใหทราบลวงหนา
     3.2 ปรับคะแนนจากวิทยากรเปน 5 % 

๕ สูตรการคํานวณ ไมมี

๖ เกณฑการใหคะแนน คิดคะแนนรายขอตามเงือนไข

7 เงื่อนไข 1. อุบัติการณ/ความเสี่ยง/12กิจกรรมทบทวน เนนเชิงคุณภาพ กลาวคือ มีประโยชนหรือกอใหเกิด
การพัฒนาหนวยงาน (ผูจัดทําตองตอบคําถามตัวเองใหไดวาทํา/เขียนแลวมีประโยชนตอหนวยงาน
อยางไร หรือเกิดการพัฒนาในหนวยงานอยางไร)
2. รอบประเมินที่  1   เริ่ม  1  กันยายน   -   28  กุมภาพันธ                                 
    รอบประเมินที่  2   เริ่ม  1  มีนาคม  -   31  สิงหาคม  

8 แหลงขอมูล 1. คะแนนจากทีมความเสี่ยง
2. คะแนนจากงานคุณภาพโรงพยาบาล

     3. คะแนนจากชมรม 12 กิจกรรมทบทวน



9 วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. ทีมความเสี่ยงสรุปคะแนนตามรายละเอียด
2. งานคุณภาพสรุปคะแนนตามรายละเอียด
3. ชมรม 12 กิจกรรมทบทวนสรุปคะแนนตามรายละเอียด

๑
0
.

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
พรอมหมายเลข
โทรศัพท

     1.  นางสาวณิชนันท จิ๋วประดิษฐกุล
     2.  นางสาวปยะรัตน สาริพัฒน
     3.  นางสาวเยาวลักษณ อบอุน

1
1
.

ผูจัดเก็บขอมูล                            
พรอมหมายเลข
โทรศัพท

     1.  นางสาวณิชนันท จิ๋วประดิษฐกุล
     2.  นางสาวปยะรัตน สาริพัฒน
     3.  นางสาวเยาวลักษณ อบอุน  


