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หมวด 

ประเมิน 

 

หัวข้อประเมิน 
คะ 

แนน 
เต็ม 

คะแนน 
จาก การ 
ประเมิน 

 
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ใหค้ะแนน 

แหลง่ข้อมูล 
(ตามแบบ 
ประเมินของ 
สปสช.) 

เอกสารที่ 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1. การ 
บริหาร จัดการงาน 
กองทุนฯ 
I : Input 

1.1 มีการจดัท าและอนุมตั ิ
แผนการเงินประจ าป/ี โครงการ/
กิจกรรม ภายใน 31 ธันวาคม ตาม
วงเงิน ประมาณการรายรบัและ 
หรอืเงินคงเหลอื - โดยให้ สอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ ของกองทนุฯ 

8 8  1. จากรายงาน 
การประชุม กก. 
กองทุน 
2. แผน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. แผนการเงิน 
ประจ าปี 
2. รายงานการ 
ประชุม 

2 2 1) มีการจัดท าแผน 2 คะแนน 
2 2 2) มีการอนุมัติแผน 2 คะแนน 
2 2 3) อนุมัติแผนภายใน 31 ธันวาคมของ 

ปีงบประมาณนั้น 2 คะแนน 

2 2 4) แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(ครอบคลุมฯ ส่งเสริม ป้องกันฯ ฟ้ืนฟูฯ รักษาฯ) 
2 คะแนน 

 1.2 มีการเห็นชอบ 
รายงานการเงนิ และ บนัทึก
รายงานผ่าน โปรแกรมกองทนุต าบล
ทุก ไตรมาส 
 
(เน่ืองจากเป็นการประเมิน ครั้งแรกใน
การกระตุ้นงาน จึงใช้ข้อมูล 2 ไตร
มาส) 

6 6  1. จากรายงาน 
การประชุม 
คณะกรรมการ 
กองทุน 
2. รายงาน 
3. โปรแกรม 

1. รายงานไตร 
มาสที่มีลายมือ ช่ือ
ผู้บริหาร 
2. รายงานการ 
ประชุมเห็นชอบ 
รายงานการเงิน 

1 1 1) บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรมและ 
พิมพ์เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ 1 คะแนน 

1 1 2) ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกน 
แนบไฟล์ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ 1 คะแนน 

2 2 3) ส่งรายงานครบ 2 ไตรมาส (เอกสาร 
แนบมาช้อ 2) 2 คะแนน 
(ตรวจ 2 ไตรมาส*) 

  2 2 4) ผู้รายงานการเงินท่ีในท่ีประชุม 
กรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน คลัง หรือ
จนท.หน่วยงานคลัง หรืออนุฯ กก./คทง.การเงินฯ 
ของกองทุน 2 คะแนน 
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 1.3 เอกสาร/หลักฐานการ 8 8  แฟ้มเอกสาร 1. โครงการ/ 
แผนงาน 
2. รายงานการ 
ประชุมที่ กก. 
อนุมัติ 
3. บันทึก 
ข้อตกลง 
4. ฎีกาเบิกจ่าย 
5. ใบส าคัญรับ เงิน/ 
ใบเสร็จรับเงิน 

เบิกจ่ายเงนิครบถว้น 
ถูกต้อง เปน็ปัจจบุัน 1.3.1 โดยการ
สุ่มตรวจ เอกสาร 

การเงิน 

6 6 โดยสุ่มตรวจเอกสารจ านวน 3 โครงการ 
ซึ่งประกอบด้วย 1) 
โครงการ 
2) รายงานการประชุมที่ กก. อนุมัติ 

   3) บันทึกข้อตกลง  
   4) ฎีกาเบิกจ่าย  
   5) ใบส าคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  

   เกณฑ์  

   1) มีครบถ้วนถูกต้อง 3 คก. 6 คะแนน  
   2) มีครบถ้วนถูกต้อง 1-2 คก. 4 คะแนน  
   3) มีหลักฐาน แต่ไม่ครบทุกรายงาน 2  
   คะแนน  
   4) ไม่มีโครงการ หลักฐาน 0 คะแนน  

1.3.2 กองทุนมีเอกสาร 2 2 ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10(4) แฟ้มเอกสาร ฎีกา 10(4) 
เบิกจ่ายการเงินในหมวด    การเงิน  
บริหารจัดการกองทุนฯ 10   1) มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้องทุก   
(4) ครบถ้วนถูกตอ้ง   ฎีกา 2 คะแนน   
   2) มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่   
   ถูกต้อง 0 คะแนน   
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 1.4 การบริหารจดัการ 
อยา่งมีสว่นรว่ม 

1.4.1 การได้มาซึ่งการ คัดเลือก
กรรมการและ ปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน้าที่ตามประกาศ พ.ศ. 
2561 

8 8  พิจารณา 
องค์ประกอบ ตาม
ประกาศ พ.ศ. 
2561 ข้อ 
12 

1. เอกสารการ 
ได้มาซึ่งของ 
คณะกรรมการ 2. 
ค าสั่ง ปฏิบัติงาน
ตาม บทบาท
หน้าที่ 3. รายงาน
การ ประชุมฯ 

4 4 1) ครบถ้วนถูกต้อง 4 คะแนน 
(อสม. ผู้น าชุมชน ผู้แทนสภา ผู้ทรง เป็น
ต้น) 
2) ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน 

1.4.2 มีการพฒันา 
ศักยภาพ/องค์ความรู้ คณะกรรมการ
กองทุนฯ/ อนุกรรมการ/คณะท างาน 
(ใช้งบบริหารจดัการ 10(4)) 

2 2 1) มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ 2 คะแนน 
(อบรมภายนอก/จัดเอง) 

แผนการใช้เงิน 
ตามหมวดข้อ 
10(4) 

เอกสารการ 
ส่งไป/การจัด 
อบรมฯ 

1.4.3 มีการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน 
การท า งานกองทนุฯ 
(1) มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ ์
(2) เผยแพร่ผลงาน/งาน วิชาการ 

2 2 มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 
1) อย่างน้อย 3 ช่องทาง 2 คะแนน 
2) น้อยกว่า 3 ช่องทาง 1 คะแนน 

จากป้าย 
ประชาสัมพันธ์/ 
วิทยุท้องถ่ิน/ หอ
กระจาย ข่าว/สื่อ 
ท้องถิ่น/สื่อ 
ออนไลน์ ช่องทาง
ต่างๆ 

รูปภาพ/หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

รวมคะแนนด้านที่ 1 30 30    
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2. การเงิน 2.1 มีการเบิกจ่าย 4 4 1) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ ข้อมูลเว็บไซต์ 1. ปีงบฯ 62 
กองทุนฯ ขอรบังบประมาณเป็นไป   ตั้งแต่ 90% 4 คะแนน  อนุมัติฯ (รายงาน 
A : Action ตามแผนงานโครงการที ่   2) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ  การประชุมฯ) 
 ได้รบัอนุมตัิ (สอดคลอ้ง   คิดเป็น 70%-89% 3 คะแนน  2. ฎีกาเบิกจ่าย 
 ตามประกาศ)   3) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ   
    คิดเป็น 60%-69% 2 คะแนน  * สปสช.เขต 5 
 *** ของเงินทั้งหมด รวม   4) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ  Generate 
 คงค้างปีเก่า ณ 30 เม.ย.   คิดเป็น 50%-59% 1 คะแนน  ข้อมูลให้ 
 62   5) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ   
    คิดเป็น 0%-49% 0 คะแนน   
 2.2 อัตราการเบิก 6 6 1) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน ข้อมูลเว็บไซต์ * สปสช.เขต 5 
 เงนิกองทนุใน   โครงการไตรมาส 1-2 ตั้งแต ่ 1. รายงาน Generate 
 ปีงบประมาณ   60% ข้ึนไป 6 คะแนน 2. โปรแกรม ข้อมูลให้ 
 (รวมเงินคงเหลอื)   2) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน   
 ณ 30 เม.ย. 62   โครงการไตรมาส 1-2 ตั้งแต ่   
    40% ข้ึนไป 4 คะแนน   
    3) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน   
    โครงการไตรมาส 1-2 ตั้งแต ่   
    20% ข้ึนไป 2 คะแนน   
    4) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน   
    โครงการไตรมาส 1-2 น้อยกว่า   
    20% 0 คะแนน   



กองทนุสุขภาพต าบลอบต.เมอืงพล 
 

 
หมวด 

ประเมิน 

 
หัวข้อประเมิน คะ 

แนน 
เต็ม 

คะแนน 
จาก การ 
ประเมิน 

 
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ใหค้ะแนน 

แหลง่ข้อมูล 
(ตามแบบ 
ประเมินของ 
สปสช.) 

เอกสารที่ 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 2.3 มีการสมทบเงิน 6 6 1) สมทบภายในไตรมาส 1 ได้ 6 คะแนน ข้อมูลเว็บไซต์ รายงานไตรมาส 
ของ อปท.   2) สมทบภายในไตรมาส 2 ได้ 4 คะแนน 1. รายงาน  
   3) สมทบภายในไตรมาส 3 ได้ 3 คะแนน 2. โปรแกรม  
* กรณีไม่มีการสมทบ   4) สมทบภายในไตรมาส 4 ได้ 1 คะแนน 3. สมุดบัญชี  
ตามฯ ข้อ 23 ให้ตดัออก      
คิดคะแนนเทียบบัญญตั ิ      
ไตรยางค ์      

2.4 มีระบบบัญช ี 4 4 1) มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน  * สปสช.เขต 5 
ของกองทุน   3) มีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 2 คะแนน Generate 
(ตามที่ส านักงานก าหนด   4) ไม่มีการจัดท าบัญชี 0 คะแนน ข้อมูลให้ 
ใช้โปรแกรม OBT)     

รวมคะแนนด้านที่ 2 20 20    
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3. การ 3.1 มีการจดัท าแผนงาน 12 10   1. แผนสุขภาพ/ 
สนับสนนุ 
โครการ 

3.1.1 มีการจดัท าแผน 
งาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วม 

แผนท่ีทางเดิน 
ยุทธศาสตร์ 6 4 1) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุข
ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8 
กลุ่ม 6 คะแนน 
2) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่ง
แผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับ
กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 
คะแนน 
3) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่ง
แผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับ
กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 
คะแนน 
4) มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วน 
ร่วม 1 คะแนน 
5) ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน 

O : Output   8 กลุ่ม ได้แก ่   2. สรุปแผนงาน/ 
 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละ   โครงการ 
 หญงิหลังคลอด   3. รายงานการ 
 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็ก   ประชุม 
 ก่อนวัยเรียน    
 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและ    
   เยาวชน    
 4) กลุ่มวัยท างาน    
 5) กลุ่มผู้สงูอาย ุ    
 6) กลุ่มผูป้่วยโรคเร้ือรัง    
 7) กลุ่มคนพกิาร    
 และทพุพลภาพ    
 8) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ม ี    
 ภาวะเสีย่ง    
 3.1.2 โครงการในแผน 6 6 1) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ  1. รายงานการ 
 งานได้รบัอนุมตัิและจ่าย   จ่ายเงินให้ด าเนินการครบทุกโครงการ ประชุม 
 เงินให้ด าเนินการครบทุก   (ร้อยละ 100) 6 คะแนน 2. แผนประจ าปี 
 โครงการ   2) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ 3. 
    จ่ายเงินให้ด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ รายงานไตรมาส 
 คก.ที่จ่าย x 100 / คก.ที่   70 ของโครงการท้ังหมด 4 คะแนน  
 อนมุัติทัง้หมดในป ี   3) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ  
    จ่ายเงินให้ด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ  
    50 ของโครงการท้ังหมด 2 คะแนน  
    4) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ  
    จ่ายเงินให้ด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ  
    30 ของโครงการท้ังหมด 1 คะแนน  
    5) ไม่มีโครงการในแผนงานได้รับอนุมัติ  
    และจ่ายเงิน 0 คะแนน  



กองทนุสุขภาพต าบลอบต.เมอืงพล 
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แหลง่ข้อมูล 
(ตามแบบ 
ประเมินของ 
สปสช.) 

เอกสารที่ 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 3.2 มีการสรุปผลงาน 13 13 1) มีการสรุปผลงานโครงการและปราฏใน  1. สรุปผลการ 
โครงการ พรอ้มรายงานผล   รายงานการประชุมคณะกรรมการครบทุก ด าเนินงาน 
ในที่ประชุมคณะกรรมการ   โครงการได้ 13 คะแนน (ส่วนท่ี 3) 
กองทุนฯ ภายในสิน้   2) มีการสรุปผลงานโครงการและปราฏใน 2. รายงานการ 
ปีงบประมาณ (สิ่งส่งมอบ)   รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย ประชุม 
   กว่าร้อยละ 70 ได้ 10 คะแนน  
* ตรวจแนะน าให้ความรู ้   3) มีการสรุปผลงานโครงการและปราฏใน *** ย้ า สตง. 
และก าชับใหม้ีการสรุปผล   รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย ขอดู *** 
ภายใน ธ.ค. ทุกป ี   กว่าร้อยละ 50 ได้ 7 คะแนน  
   4) มีการสรุปผลงานโครงการและปราฏใน  
   รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย  
   กว่าร้อยละ 30 ได้ 5 คะแนน  
   5) มีการสรุปผลงานโครงการและปราฏใน  
   รายงานการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า  
   ร้อยละ 30 ได้ 3 คะแนน  
   6) ไม่มีการรายงานสรุปผล ได้ 0 คะแนน  

รวมคะแนนด้านที ่3 25 23    
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4. การได้รบั 
ประโยชน์เชิง 
รูปธรรม (ทาง
สุขภาพ) V : 
Value 

4.1 มผีลงานที่แสดงให ้
เห็นถึงความคลอบคลุมทุก 
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ สาธารณสุข 
8 กลุ่มตาม โปรแกรม คือ 
1) กลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละ หญงิหลัง
คลอด 
2) กลุ่มเด็กเล็กและเดก็ ก่อนวัย
เรียน 
3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและ เยาวชน 
4) กลุ่มวัยท างาน 
5) กลุ่มผู้สงูอาย ุ
6) กลุ่มผูป้่วยโรคเร้ือรัง 
7) กลุ่มคนพกิาร 
8) กลุ่มประชาชนที่เสีย่ง 

10 7 1) โครงการท่ีด าเนินการสามารถแก้ไข 
ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ครอบคลุม 8 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน 
2) โครงการท่ีด าเนินการสามารถแก้ไข ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ครอบคลุม 5-7 
กลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน 
3) โครงการที่ด าเนินการสามารถแก้ไข ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ครอบคลุม 1-4 
กลุ่มเป้าหมาย 5  คะแนน 
4) ไม่มีการด าเนินโครงการ 0 คะแนน 

 แผนงาน/ 
โครงการ ที่ได้รับ 
การอนุมัติ 

4.2 มีผลงานเด่น/ 
นวัตกรรมทีแ่ก้ไขปัญหา สุขภาพพืน้ที่
ของ กลุม่เป้าหมาย (เน้น ผลงานที่
ครอบคลมุ) 

15 10 1) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา 
สุขภาพพ้ืนที่จ านวน 3 เร่ือง 15 คะแนน 
2) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมท่ีแก้ไขปัญหา 
สุขภาพพ้ืนที่จ านวน 2 เร่ือง 13 คะแนน 
3) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา 
สุขภาพพ้ืนที่จ านวน 1 เร่ือง 10 คะแนน 
4) ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แต่แก้ไข ปัญหา
สุขภาพพ้ืนท่ีได้ ครบตาม กลุ่มเป้าหมาย 7 
คะแนน 
5) ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แก้ไขปัญหา สุขภาพ
พ้ืนท่ีได้ แต่ไม่ครบตาม กลุ่มเป้าหมาย 5 
คะแนน 

 1. แผนสุขภาพ/ 
แผนที่ทางเดิน 
ยุทธศาสตร์  2. 
แผนงาน/ 
โครงการ 
นวัตกรรม 

รวมคะแนนด้านที่ 4 25 17    
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 รวมคะแนนทัง้ 4 ด้าน 100 90    
 

Grade ที่ได้ A+ กองทุนมีศักยภาพสูง สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ 


