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       ค าน า  
   

  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 และ
เป็นไปตามประกาศ กรมการแพทย์  เรื่อง รายละเอียดการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 
2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นมานั้น   
 เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น จึงได้จัดท าคู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นขึ้น โดยเนื้อหาในคู่มือนี้ประกอบด้วย หลักการจ่ายค่าตอบแทน การก าหนดค่า
คะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ าของแต่ละวิชาชีพ ระบบการคิดค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน สัดส่วนการ
เบิกจ่ายระหว่างวิชาชีพ วงเงินที่เบิกจ่าย การจัดกระบวนการภายใน การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ รวมถึงการ
ก ากับและประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น   
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3. P4P  
(Pay for performance) 

2. พ้ืนท่ีพิเศษ และวิชาชีพ
ขาดแคลน 

1. เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for  Performance : P4P)  
 
1. หลักการ  
  1.1 หลักการเบื้องต้น (General Principle)  
   หลักการเบื้องต้นในการก าหนดค่าตอบแทนแนวใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน แต่ละส่วนมีจุดมุ่งหมายต่างกัน ดังภาพที่ 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : หลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับก าลังคนด้านสาธารณสุข   
 
  ส่วนที่ 1 เป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (Basic Salary) ซึ่งเป็นค่าตอบแทน
พ้ืนฐาน ที่การจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตามคุณวุฒิ ประสบการณ์และระดับความเชี่ยวชาญซึ่งมีอัตราตามบัญชีเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด  
  ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ (Hardship Allowance) และวิชาชีพขาด
แคลน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และธ ารงก าลังคนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษหรือทุรกันดาร รวมถึง
ค่าตอบแทนเพ่ือดึงดูดก าลังคนสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนให้ปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
  ส่วนที่ 3 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่
เจ้าหน้าที่ที่ผันแปรตามผลการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการท างาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมของการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรูปธรรม  
  ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นการจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for 
Performance) กระทรวงสาธารณสุขได้เคยด าเนินการโครงการ “ทดลองจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
หรือ Pay-for-Performance (P4P)” โดยด าเนินการน าร่องที่โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาล
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา จากการประเมินผลการท างานพบว่าสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งสองแห่งใช้ศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น มีผลิตภาพการท างาน

ส่วนที่ 3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
   คุณภาพและขวัญก าลังใจ 

ส่วนที่ 2  เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้มี  
   ก าลังคนในพ้ืนที่พิเศษ  
   และอยู่ในระบบราชการ 
 ส่วนที่ 1  จ่ายตามประสบการณ์การ 
   ท างาน และความ 
   เชี่ยวชาญของแต่ละคน 
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สูงขึ้น จึงได้ด าเนินการขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2551 สามารถจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัด
เชียงราย โรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น  
  1.2 กรอบแนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน   
   การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ว่าเป็นระบบที่สามารถเพ่ิมผลิตภาพการท างานของก าลังคน และสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งการน ามาใช้ในภาคบริการสุขภาพที่ต้องใช้ก าลังคนที่มีทักษะเฉพาะ (Skill Labor 
Intensive) จ าเป็นต้องมีการออกแบบระบบอย่างรอบคอบ ต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อม และผลกระทบ ที่จะ
เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบอย่างรอบด้าน ทั้งด้านผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยผู้ใช้บริการ ความสามารถในการจ่ายและ
ความมั่นคงขององค์กร ความพึงพอใจและประสิทธิภาพของก าลังคน รวมทั้งการแข่งขันในตลาดบริการสุขภาพที่
เติบโตขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ทั้ง 4 ปัจจัยดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ดังภาพที่ 2  

 

 ภาพที่ 2 : ปัจจัยส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับก าลังคนด้านสาธารณสุข  
 
  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่
บุคลากรด้านสุขภาพแต่ละคน ตามผลการปฏิบัติงานทั้งงานบริการ งานบริหารและงานวิชาการ ผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ปริมาณภาระงานและคุณภาพงาน ที่เพ่ิมขึ้นเกินจากมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด โดยมีหลักการ
พ้ืนฐานดังนี้   
   1) ค่าตอบแทนนี้ เป็นค่าตอบแทนเพ่ือการจูงใจ (Incentives) ที่ให้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพ้ืนฐานที่เป็นการจ่ายส าหรับปริมาณภาระงานปกติตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดไว้โดย
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ค่าตอบแทนเพ่ือการจูงใจนี้จะจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับปริมาณภาระงานที่มากกว่ามาตรฐาน ทั้งในด้านของผลงาน 
ภาระงาน คุณภาพงาน หรือความช านาญในงานที่เพ่ิมขึ้น ค่าตอบแทนดังกล่าวจะผันแปรตามผลงาน ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในแต่ละโรงพยาบาล โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนนี้ภายหลังจากมีการประเมินผลงานแล้ว  
ดังภาพที่ 3  

 
 
ภาพที่ 3 : กรอบแนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน   
  2. การจ่ายค่าตอบแทนนี้ยึดหลักพ้ืนฐานของความเป็นธรรมภายใน หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนที่
เท่ากันส าหรับก าลังคนที่มีผลการปฏิบัติงานเท่ากัน และจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าส าหรับก าลังคนที่ท าผลงานได้
มากกว่า หรือดีกว่า หรือที่มีความยากมากกว่า ดังนั้น จึงต้องมีการวิเคราะห์งานและการประเมินค่างานอย่ าง
โปร่งใส ด้วยหลักเกณฑ์เชิงประจักษ์ ที่จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่าง งานทุกงาน และทักษะของก าลังคน
ทุกคนและทุกสาขา  
  3. ยอมรับในหลักการที่ว่าแต่ละงานแต่ละกิจกรรมของก าลังคนสาขาต่าง ๆ มีความส าคัญหรือแตกต่างกัน
ได้จากปัจจัยก าหนดหลายประการ เช่น ความยากง่ายของงาน ความเสี่ยงในการท างานความจ าเป็นเร่งด่วน หรือ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานถือเป็นนโยบายส าคัญ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมค่าของงาน
หรือกิจกรรมของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ดังกล่าว  
  4. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานนี้สามารถก าหนดให้ใช้ได้กับทั้งผู้ท างานรายบุคคล กับกลุ่มทีมงาน 
หรือกับหน่วยงาน ครอบคลุมทั้งงานบริหาร งานบริการ และงานวิชาการ รวมทั้งครอบคลุมทั้งงานที่ให้บริการ
ผู้ป่วยโดยตรง และงานสนับสนุนอื่นๆ   



     คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หน้า 7 
 

  5. ระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่ก าหนดจะต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งฝ่ายผู้บริหาร ซึ่งก าหนด
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมความสามารถในการจ่ายและเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเบิกจ่ายในโรงพยาบาลแต่ละแห่งแล้ว ควรพิจารณาถึงหลักพ้ืนฐานความเป็น
ธรรมภายนอก โดยพิจารณาจาก Performance ขององค์กร หรือระหว่างองค์กรด้วยซึ่งต้องมีกลไกกลางในการ
สร้างความเป็นธรรมภายนอกดังกล่าว  
 
2. การก าหนดค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ า  
  2.1 การก าหนดค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ าในเวลาราชการ   
   การก าหนดค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ าในเวลาราชการ บนหลักการเวลามาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานเดือนละ 20 วัน โดยก าหนดความแตกต่างของแต่ละวิชาชีพตามอัตราค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นเวร หรือเป็นผลัด (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ : OT) ของแต่ละ
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 ดังแสดงในตารางที่ 1 และการจ าแนกกลุ่มส าหรับบริหารจัดการ
วงเงินของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ล าดับที ่ รายวิชาชีพ ต าแหน่ง (1) ค่า 
ตอบแทน 

7 ชม. 

(2) 
แต้ม/วัน 
(1)/10 

(3) 
แต้ม/ชม. 
(2)/7 ชม. 

(4) 
แต้ม/นาที 

(3)/60 
นาที 

(5) 
แต้ม

ประกัน/
เดือน 

(2)x20 วัน 
1 แพทย์ นายแพทย์ 1,100 110 15.71 0.262 2,200 
2 เภสัชกร เภสัชกร 720 72 10.28 0.171 1,440 
3 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ 600 60 8.57 0.143 1,200 
4 วิชาชีพอ่ืนๆ ป.ตรี นักจิตวิทยาคลินิก 

ฯลฯ 
600 60 8.57 0.143 1,200 

5 สนับสนุนบริการ 
ป.ตรี 

นักทรัพยากรบุคคล 
ฯลฯ 

600 60 8.57 0.143 1,200 

6 วิชาชีพอ่ืนๆ ต่ า
กว่า ป.ตรี 
(ปวช.ปวส.ปวท.) 

จพ.เภสัชกรรม 
จพ. อาชีวบ าบัด  
ฯลฯ 

480 48 6.85 0.114 960 

7 สนับสนุนบริการ 
- ปวส. 

 
จพ.ธุรการ ฯลฯ 

 
480 

 
48 

 
6.85 

 
0.114 

 
960 
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ล าดับที ่ รายวิชาชีพ ต าแหน่ง (1) ค่า 
ตอบแทน 

7 ชม. 

(2) 
แต้ม/วัน 
(1)/10 

(3) 
แต้ม/ชม. 
(2)/7 ชม. 

(4) 
แต้ม/นาที 

(3)/60 
นาที 

(5) 
แต้ม

ประกัน/
เดือน 

(2)x20 วัน 
8 สนับสนุนบริการ 

(ไม่จ ากัดวุฒิ-ม.6) 
พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ พนักงาน
บริการ  
ฯลฯ 

300 30 4.28 0.071 600 

 

ตารางท่ี 1 : แสดงการก าหนดแต้มประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ า แยกตามกลุ่มวิชาชีพ 8 กลุ่ม  

  2.2 การจ าแนกกลุ่มวิชาชีพส าหรับบริหารจัดการ  
   โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นได้จ าแนกกลุ่มส าหรับบริหารจัดการเป็น 8 กลุ่ม ตามต าแหน่ง 
เพ่ือใช้บริหารจัดการวงเงิน ดังนี้   

ล าดับที ่ รายวิชาชีพ ต าแหน่ง (1) ค่า 
ตอบแทน 

7 ชม. 

(2) 
แต้ม/วัน 
(1)/10 

(3) 
แต้ม/ชม. 
(2)/7 ชม. 

(4) 
แต้ม/นาที 

(3)/60 
นาที 

(5) 
แต้ม

ประกัน/
เดือน 

(2)x20 วัน 

(6) 
แต้ม
นาที/
เดือน 
(2)x20 
วันx7
ชม. 

1 แพทย์ นายแพทย์ 1,100 110 15.71 0.262 2,200 8,400 
2 เภสัชกร เภสัชกร  720 72 10.28 0.171 1,440 8,400 
3 พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 
4 วิชาชีพอ่ืนๆ  นักจิตวิทยา 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 

นักสังคมสงเคราะห์ 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 

นักอาชีวบ าบัด 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 
นักกิจกรรมบ าบัด 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 

5 สนับสนุนบริการ 
(ป.ตรี) 

นักทรัพยากรบุคคล 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 
นักจัดการงานทั่วไป 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 

นักวิชาการคอมฯ 600 60 8.57 0.143 1,200  
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ล าดับที ่ รายวิชาชีพ ต าแหน่ง (1) ค่า 
ตอบแทน 

7 ชม. 

(2) 
แต้ม/วัน 
(1)/10 

(3) 
แต้ม/ชม. 
(2)/7 ชม. 

(4) 
แต้ม/นาที 

(3)/60 
นาที 

(5) 
แต้ม

ประกัน/
เดือน 

(2)x20 วัน 

(6) 
แต้ม
นาที/
เดือน 
(2)x20 
วันx7
ชม. 

5 สนับสนุนบริการ 
(ป.ตรี) (ต่อ) 

บรรณารักษ์ 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 
นักวิชาการพัสดุ 600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 
นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

600 60 8.57 0.143 1,200 8,400 

6 วิชาชีพอ่ืนๆ  
ต่ ากว่า ป.ตรี 
(ปวส.) 

จพ.อาชีวบ าบัด 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
โภชนากร 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
จพ.เภสัชกรรม 480 48 6.85 0.114 960 8,400 

วิชาชีพอ่ืนๆ  
ต่ ากว่า ป.ตรี 
(ปวช.) 

ผู้ช่วยพยาบาล 360 36 5.14 0.086 720 8,400 
พนักงานประจ า
ห้องยา 

360 36 5.14 0.086 720 8,400 

 
7 

สนับสนุนบริการ 
- ปวส. 

จพ.การเงิน 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
จพ.ธุรการ 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
จพ.พัสดุ 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
นายช่างโยธา 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
เจ้าพนักงานสถิติ 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
นายช่างไฟฟ้า 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
ช่างไม้/ช่างปูน 480 48 6.85 0.114 960 8,400 
พนักงานพิมพ์ 480 48 6.85 0.114 960 8,400 

8 สนับสนุน+บริการ
อ่ืนๆ 
(ไม่จ ากัดวุฒิ-ม.6) 

พนักงานบัตร
รายงานโรค 

360 36 5.14 0.086 720 8,400 

พนักงานประกอบ
อาหาร 

300 30 4.28 0.071 600 8,400 

พนักงานขับรถ 300 30 4.28 0.071 600 8,400 
พนักงานบริการ 300 30 4.28 0.071 600 8,400 
พนักงานช่วยการ 
พยาบาล/พนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ 

300 30 4.28 0.071 600 8,400 

ตารางท่ี 2 : แสดงการจ าแนกกลุ่ม 8 กลุ่ม เพ่ือการบริหารจัดการ  
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3. ระบบการคิดค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน (Work Point System)    
  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รายบุคคล หรือในบางกรณีอาจน าผลการปฏิบัติงานในลักษณะทีมงานมาพิจารณาด้วย การบ่งบอกถึงผลการ
ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีระบบการคิดค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน (Work Point System) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บ
ค่าคะแนนปฏิบัติงานตามระบบที่ก าหนด และน ามาเปรียบเทียบจ่ายค่าตอบแทนต่อไป ผลการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ประกอไปด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน การจ่ายค่าตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องมีการคิดค่าคะแนนการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่   
  3.1 การคิดค่าคะแนนตามปริมาณภาระงาน (Workload) โดยวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ และ
การก าหนดค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานให้เลือกใช้ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีรูปแบบ 5 รูปแบบได้แก่
   1.1 Activity base approach  
   1.2 Apply activity with time base approach  
   1.3 Result base approach by DRG-RW  
   1.4 Job evaluation by Modified Hay-Guide Chart  
   1.5 Piece Rate payment    
  ส าหรับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ใช้รูปแบบการคิดคะแนนใน 2 รูปแบบคือ Activity base 
approach และ Piece Rate payment เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับแต่ละวิชาชีพที่มีความแตกต่างกัน โดย
รายละเอียดการคิดค่าคะแนนในแต่ละแบบศึกษาและอ้างอิงตามคู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
(Pay for Performance : P4P) กระทรวงสาธารณสุข    
  3.2 การคิดค่าคะแนนตามคุณภาพงาน (Quality Point) เกณฑ์ในการคิดค่าคะแนนเชิงคุณภาพ (Quality 
Point) ได้แก่   
   2.1 ก าหนดจัดเก็บคะแนนเป็นรายกิจกรรม หรือโครงการ (Project base) ซึ่งต้องก าหนดค่า
คะแนนเชิงผลลัพธ์ของงานประกอบด้วย งานเชิงคุณภาพได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
โรงพยาบาล  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ในแต่ละหน่วยงานย่อย โครงการวิจัย การสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน การประชุมหน่วยงานย่อย หรือโครงการพิเศษอ่ืนๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้อ านวยการ หรือ
คณะกรรมการจัดท าแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือการเก็บผลงานเชิง
คุณภาพ)  
   2.2 การบันทึกเวลา เข้า-ออกปฏิบัติงาน ประจ าเดือน โดยมีงานทรัพยากรบุคคล เป็นฝ่าย
ควบคุม การลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสรุปสถิติการลงเวลาในแต่ละเดือนส่งให้กับ
คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  
   2.3 การเข้าร่วมงานพิธีส าคัญ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงพยาบาลจัดขึ้น   
  คะแนนการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ (Quality Point) จะน ามารวมกับผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ โดย
คะแนนจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการวิจัย กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) และการ
เข้าร่วมงานพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงพยาบาลจัดขึ้นนั้นจะน ามาคิดคะแนนเป็นรายเดือน หรือ 3-6 เดือนตาม
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ระดับความส าเร็จของผลงาน ส่วนการบันทึกเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานจะน ามาคิดร่วมกับผลงานเชิงปริมาณเป็น
รายเดือน   
  3.3 การคิดค่าคะแนนส าหรับงานบริหาร เนื่องจากงานบริหารมีลักษณะต่างจากงานบริการอ่ืนๆ จึง
จ าเป็นต้องมีการคิดค่าคะแนนเฉพาะส าหรับผู้บริหารแต่ละระดับ เพ่ือให้ผู้บริหารมีเวลาส าหรับการบริหารงานมาก
ขึ้น  
  ส าหรับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ก าหนดการคิดค่าคะแนนส าหรับผู้บริหาร 2 ระดับ คือ ผู้บริหาร
ระดับ 1 ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารระดับ 2 ได้แก่ รองผู้อ านวยการภารกิจทั้ง 3 ภารกิจ โดย
การคิดคะแนนส าหรับผู้บริหารปรากฏตามตารางท่ี 3  

ระดับการบริหาร ผู้บริหาร คะแนนบริหาร 
ผู้บริหารระดับ 1 ผู้อ านวยการ 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยกลุ่มแพทย์ 
ผู้บริหารระดับ 2 รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจฯ 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยกลุ่มวิชาชีพภายใต้ก ากับ

ของรองผู้อ านวยการแต่ละกลุ่มภารกิจ  
- รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ (แพทย์, 
เภสัชกร,นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์,  
นักอาชีวบ าบัด, นักวิชาการสาธารณสุข) 
- รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล (พยาบาล
วิชาชีพ)  
- รักษาการในฐานะรองผู้อ านวยการด้าน
อ านวยการ (เจ้าพนักงานการเงินฯ, เจ้าพนักงาน
พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างไม้,ช่างไฟ,ช่างปูน)  

 
ตารางท่ี 3 : แสดงการก าหนดแต้มต่อค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ าของผู้บริหารแต่ละระดับ   
 
การคิดแต้มต่อทางบริหาร เช่น   
1. ผู้อ านวยการ   
  คะแนน 1.5 เท่าของวิชาชีพแพทย์ – ค่าคะแนนประกันขั้นต่ าวิชาชีพแพทย์ = แต้มต่อทางการบริหาร 
  ตัวอย่าง :  3,500-2,200 = 1,300 แต้มต่อเดือน   
2. รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล  
  คะแนน 1.5 เท่าของวิชาชีพภายในกลุ่มภารกิจ – ค่าคะแนนขั้นต่ าของผู้บริหาร = แต้มต่อทางการบริหาร
 ตัวอย่าง  :  1,800-1,200 = 600 แต้มต่อเดือน   
 โดยแต้มต่อทางการบริหารในแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิชาชีพในก ากับ  
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4. การก าหนดสัดส่วนระหว่างวิชาชีพ   
  การก าหนดสัดส่วนระหว่างวิชาชีพ เป็นการก าหนดจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาค านวณเงิน โดยน าสัดส่วนที่ก าหนดตามมาตรฐานคูณ
จ านวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละวิชาชีพที่มีอยู่จริงในกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกั น แล้วน าสัดส่วนผลรวมของกลุ่มงาน
ดังกล่าวไปค านวณวงเงินจากกรอบวงเงินที่ก าหนด โดยสัดส่วนวิชาชีพอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังแสดงในตาราง 

ค่าแรง/เดือน 5,553,621.10     
ร้อยละของค่าแรง 5%     
วงเงิน (P4P)/เดือน 277,681.06 3,332,172.65    ต่อ ปี   

กลุ่ม จ านวนคน (ni) สัดส่วน 
วิชาชีพ (ki) 

หน่วย (ni*ki) รวมเงินวิชาชีพ 
(70%) 

เฉลี่ย/คน/เดือน 

1 แพทย์ 8 1.00 8.00 15,550.14 1,943.77 
2 เภสัชกร 4 0.75 3.00 5,373.48 1,343.37 
3 พยาบาลวิชาชีพ 58 0.75 43.50 84,553.88 1,457.83 
4 วิชาชีพอ่ืนๆ ป.ตรี เช่น นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์,

นักวิชาการสาธารณสุข, นักอาชีวบ าบัด ฯลฯ 
12 0.70 

 
8.40 

 
16,327.65 1,360.64 

5 สนับสนุนบริการ ป.ตรี เช่น นกัทรัพยากรบุคคล, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ 

17 0.60 10.20 19,826.43 1,166.26 

6 วิชาชีพอ่ืนๆ ต่ ากว่า ป.ตรี (ปวส.) เช่น โภชนากร 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด  

3 0.50 1.50 2,915.65 971.88 

7 วิชาชีพอ่ืนๆ ต่ ากว่า ป.ตรี (ปวช.) เช่น  
พนักงานประจ าห้องยา,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานเก็บเอกสาร 

5 0.40 2.00 3,887.53 777.51 

สนับสนุนบริการ ปวส. เช่น เจ้าพนักงานการเงินฯ,  
เจ้าพนักงานพัสดุ, เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ 

23 0.40 9.20 18,729.24  814.31 
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4. การก าหนดสัดส่วนระหว่างวิชาชีพ (ต่อ)   

ค่าแรง/เดือน 5,553,621.10     
ร้อยละของค่าแรง 5%     
วงเงิน (P4P)/เดือน 277,681.06 3,332,172.65    ต่อ ปี   

กลุ่ม จ านวนคน (ni) สัดส่วน 
วิชาชีพ (ki) 

หน่วย (ni*ki) รวมเงินวิชาชีพ 
(70%) 

เฉลี่ย/คน/เดือน 

8 สนับสนุนบริการ (ไม่จ ากัดวุฒิ-ม.6) เช่น  
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานช่วยการพยาบาล 
พนักงานขับรถยนต์, พนักงานบริการ ฯลฯ  

35 0.40 14.00 27,212.74 777.51 

รวม 165  99.80 194,376.74  
 

แบ่งส่วนวงเงินส าหรับจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานต่อเดือนออกเป็น 2 ส่วน  คือ   
1. ร้อยละ 30 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบริการ  เป็นเงิน   83,304.32       บาท  
2. ร้อยละ 70 เพ่ือบริหารจัดการแต่ละวิชาชีพ  เป็นเงิน   194,376.74     บาท  
       รวมเงิน P4P  277,681.06     บาท 

 
ตารางท่ี 4 : แสดงการก าหนดสัดส่วนระหว่างวิชาชีพ   
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5. วงเงินที่เบิกจ่าย    
  กรอบวงเงินที่น ามาจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) คิดจาก
ค่าแรง (Labor Cost) ทั้งหมดของโรงพยาบาลไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าแรงทั้งหมด อย่างไรก็ตามโรงพยาบาล
สามารถก าหนดวงเงินเพ่ิมได้อีกร้อยละ 1  โดยชี้แจงเหตุผลในการขออนุมัติวงเงินเพ่ิมดังกล่าวต่อกรมการแพทย์
ด้วย ในการนี้โรงพยาบาลจะต้องแบ่งสัดส่วนของวงเงินดังกล่าวส าหรับการวัดผลงานเชิงคุณภาพ (Quality Point) 
ร้อยละ 10-30 ของวงเงินทั้งหมด (ตามประกาศกรมการแพทย์)   
  ส าหรับวงเงินจัดสรรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ มีวงเงินจัดสรร
เท่ากับ 3,332,172.65 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยคิด
จากร้อยละ 5 ของค่าแรงทั้งหมด ประมาณการเป็นค่าแรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดของ
ค่าแรงทั้งหมด ดังนี้ 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 5 ของวงเงิน 
1. หมวดเงินเดือน 
- เงินเดือน (ขรก./ลปจ./พรก./พกส.)  40,073,187.19   2,003,659.36  
- เงินประจ าต าแหน่ง   2,525,829.04   126,291.45  
- เงิน พตส.  1,622,648.38   81,132.42  
- เงินพิเศษแพทย์ (สาขาส่งเสริม)  260,000.00   13,000.00  
- เงินไม่ท าเวชปฏิบัติ  735,000.00   36,750.00  
รวมหมวดเงินเดือน  45,216,664.61   2,260,833.23  
 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (Over Time)  7,290,020.00   364,501.00  
- ค่าตอบแทนบ่าย-ดึก  1,411,200.00   70,560.00  
- เงินสมทบประกันสังคม  299,350.00   14,967.50  
- เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (พกส.)  77,761.31   3,888.07  
- ค่าเล่าเรียนบุตร  330,180.00   16,509.00  
- ค่ารักษาพยาบาล  45,120.00   2,256.00  
- ค่าเดินทางไปราชการ  865,915.00   43,295.75  
รวมหมวดค่าตอบแทน  10,319,546.31   515,977.32  
ค่าแรงทั้งหมด  
- หมวดเงินเดือน 
- หมวดค่าตอบแทน 

 
45,216,664.61 
10,319,546.31 

 
2,260,833.23 

515,977.32 
รวมค่าแรง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 55,536,210.92 2,776,810.55 
ประมาณการค่าแรงทั้งปีงบประมาณ 2564 
(55,536,210.92 หาร 10 เดือน คูณด้วย 12 เดือน) 

66,643,453.10 3,332,172,65 
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จากวงเงินจัดสรรดังกล่าวแบ่งสัดส่วนการจ่ายได้ดังนี้   
  วงเงินส าหรับผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณและงานด้านบริหารจ านวน 2,332,520.85 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 70        .    
  วงเงินส าหรับผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพจ านวน 999,651.80  บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยหก
สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 30    
  ข้อก าหนด โรงพยาบาลที่จะด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูลสถานะ
การเงินของโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือและมีดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับดีมีประสิทธิภาพ และผลการ
ด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ โรงพยาบาลที่จะด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลการปฏิบัติงาน ควรจะมี
เงินบ ารุงเพียงพอที่จะจ่าย มีปริมาณงานมากและคุณภาพเหมาะสม โรงพยาบาลที่มีลักษณะดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการเก็บค่าคะแนนการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลการปฏิบัติงานได้ทันที ทั้งนี้เมื่อด าเนินการ
จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาสถานการณ์ทางการเงินกับโรงพยาบาล  
6. การจัดกระบวนการภายใน การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ   
  6.1 การจัดกระบวนการภายใน  
   ในการบริหารเพื่อให้เกิดการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลการปฏิบัติงาน จนกระทั่งน าสู่
การปฏิบัตินั้น โรงพยาบาลควรใช้โครงสร้างการบริหารตามปกติของโรงพยาบาล และก าหนดแต่งตั้งเพ่ิมเติมอีก
บางส่วนเพื่อให้กระบวนการภายในด าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีความคล่องตัวดังนี้  
   6.1.1 ระดับองค์กร : มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่เพ่ิมเติมดังนี้  
    1) ผู้อ านวยการ มีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้  
     (1) วิเคราะห์สถานะทางการเงินผลประกอบการ และวางแผนการบริหาร
โรงพยาบาลในภาพรวม ทั้งแผนการด าเนินงาน แผนการใช้เงิน แผนก าลังคน  
     (2) ก าหนดทิศทางในการน าองค์กร วางโครงสร้างตัวบุคคลในระดับองค์กร  
     (3) Share Vision ในการน าองค์กร เนื่องจากโรงพยาบาลใช้ P4P เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ดังนั้นผู้อ านวยการจึงต้องพยายามท าความเข้าใจ และถอดบทเรียน
เชื่อมโยงตัวอย่างจากการปฏิบัติเป็นความรู้ให้ผู้ประงานกลางและ Core Team ได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่อง  
     (4) สื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดทิศทางนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับและโน้มน้าว
ให้เกิดเจตคติที่ดี ตลอดจนผลักดันเพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
     (5) เป็นที่ปรึกษาให้แนวทางค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสานงาน
โครงการและ Core Team  
     (6) ติดตามความก้าวหน้า  
     (7) วิเคราะห์ข้อมูลผลงานเปรียบเทียบระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน และ
ระหว่างวิชาชีพ   
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     2) คณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน   
     ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่าย ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือไม่ก็ได้ แต่ต้อง
เป็นบุคคลที่เป็นเข้าใจระบบงานของฝ่ายนั้น ๆ และเข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และเป็นคนดีที่ได้รับการ
ยอมรับจากคนในฝ่าย สามารถแก้ปัญหาและท าความเข้าใจภายในฝ่ายได้ คณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผล
การปฏิบัติงานจะมีบทบาทหน้าที่ทั้งในส่วนการเป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษา (Facilitator) ให้แก่
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ คือ   
     (1) รวบรวมภาระงานทุกหน่วยงานในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย  
     (2) ก าหนดค่าคะแนนปฏิบัติงานรายกิจกรรม ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ 
     (3) ประสานระหว่างทีมน ากับผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน  
     (4) สื่อสาร ท าความเข้าใจ รวบรวมภาระงาน ตรวจสอบความเข้าใจ  
     (5) ออกแบบระบบหรือแนวทางค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
วิธีการท างานร่วมกันในภาพรวมของโรงพยาบาล   
     (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าคะแนนปฏิบัติงานตามผลงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เสนอให้กรรมการพิจารณา   
     (7)  ก าหนดค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติ งานขั้นต่ าของทุกวิชาชีพ 
     (8) ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด  
     (9) รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  
     3) คณะกรรมการตรวจสอบค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน  
     ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนจากลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มงานต่างๆ ที่มี
คุณลักษณะการเป็นผู้ฟังที่ดี เข้าใจเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเป็นอย่าง
ดี สามารถชี้แจงและท าความเข้าใจกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายและแจ้งผลลัพธ์ ความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการหรือผู้บริหารได้ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้  
     (1) ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบค่าภาระงาน ให้สอดคล้องและเป็น
แนวทางของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  
     (2) ตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามหลักฐานที่มีการเก็บของทุก
หน่วยงานย่อย รวบรวมและส่งคะแนนที่ตรวจสอบแล้วให้กับฝ่ายการเงินและบัญชีด าเนินการจ่าย  
     (3) หากพบการเก็บผลงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือไม่สอดคล้องกับภาระ
งาน ให้รายงานผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/หัวหน้างานให้ท าการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งท าบันทึกถึงฝ่ายการเงินฯ 
เพ่ือขออนุมัติปรับ   
     (4) รายงานผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเป็นคนกลางใน
การรับฟังเสียงสะท้อน และสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ และผู้ดูแลระบบ    
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    4) ผู้ประสานงานกลาง   
     ผู้ประสานงานกลาง  หรือ เลขานุการคณะกรรมการแกนน า เป็นผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งมอบหมาย จากผู้อ านวยการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
     (1) รวบรวมข้อมูลผลงานของทุกฝ่าย/หน่วยงานย่อยภายใน ข้อมูลผลงานของ
ทุกฝ่ายจะต้องส่งให้ผู้ประสานงานกลางภายในระยะเวลาที่ก าหนด และส่งต่อให้หน่วยการเงินคิ ดค านวณค่า
คะแนนปฏิบัติงานของแต่ละคน และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนดเช่นเดียวกัน   
     (2) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผลงานที่ฝ่ายต่างๆ ส่งมาขั้นต้นก่อนส่งข้อมูล
ให้งานการเงิน   
     (3) ตรวจสอบบรรยากาศ ปฏิกิริยา เสียงตอบรับ และเสียงสะท้อนของ
เจ้าหน้าที่ที่มีต่อระบบ   
     (4) รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร ในประเด็นความก้าวหน้า ปัญหาที่พบใน
ระบบ เสียงตอบรับและเสียงสะท้อนของเจ้าหน้าที่   
     (5) เป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการแกนน า ประสานนัดประชุมกรรมการ
แกนน า น าข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมด เช่น ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ปรากฏการณ์ส าคัญที่
เกิดข้ึน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น มาวิเคราะห์วางแผนและจัดท าวาระการประชุม  
      (6) ประสานงานทั่วไป ดูแลเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหา เช่น ค่าคะแนนปฏิบัติงานไม่
ผ่านเกณฑ์ เก็บค่าคะแนนไม่ถูกต้อง คิดค่าคะแนนปฏิบัติงานไม่เป็น ไม่เข้าใจระบบ  
     (7) เป็นที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานแก่ฝ่ายต่างๆ   
    5) งานการเงินและบัญชี   
     ฝ่ายการเงินและบัญชี มีบทบาทหน้าที่ดังนี้   
     (1) ตรวจสอบรายละเอียดค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ าของแต่ละ
คนให้ถู กต้อง  ตรงกับ เ งินส่ วนที่ รั บ ไปแล้ ว  คือ  ค่ าล่ ว ง เ วลา ค่ า เวร  เ งิน เ พ่ิม พิ เศษ จ านวนวันลา  
     (2) ค านวณราคาต่อค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานและค านวณเงินค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที่ทุกคน   
    6) งานทรัพยากรบุคคล   
     (1) ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อบุคลากรทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน จ าแนก
ตามรายกลุ่มวิชาชีพ (ณ วันที่ 1 ของเดือนที่จะเบิกจ่าย)  
     (2) สรุปจ านวนวันลาทุกประเภทของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ส่งให้กับ
ฝ่ายการเงินเพ่ือตรวจสอบและค านวณการจ่ายค่าตอบแทน  

   6.1.2 ระดับหน่วยงานย่อย   
    2.1 ผู้รับผิดชอบคิดค่าคะแนนปฏิบัติงานประจ าหน่วยงาน ในแต่ละหน่วยงานจะมี
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน P4P ของหน่วยงาน ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลงานของทุกคนและน ามาค านวณเป็นค่า
คะแนนปฏิบัติงาน   
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    2.2 หัวหน้าหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานย่อย มีหน้าที่จะต้องเป็นเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ
ข้อมูลผลงานก่อนส่งให้ผู้ประสานงานกลาง   

  6.2 การประเมิน   
   การประเมิน ด าเนินการดังนี้  
     (1) การวิเคราะห์ข้อมูล อย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น เช่น การเก็บข้อมูล
ช่วงแรก ๆ เมื่อเริ่มจ่ายค่าตอบแทนจริง หรือเมื่อผู้บริหารตัดสินใจเพ่ิมวงเงินในระบบ เป็นต้น  
    (2) ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานและวิชาชีพ โดย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับงานที่มีลักษณะเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานของวิชาชีพที่ฐานความรู้ เท่ากัน 
    (3) ผู้บริหารทุกระดับและผู้ดูแลระบบต้องมีการตรวจสอบ เสียงตอบรับและเสียง
สะท้อนต่อระบบ เช่น ความรู้สึกความคิดเห็นต่อระบบของเจ้าหน้าที่   
    (4) ผลประกอบการขององค์กร หลังจากใช้ระบบจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
แล้วองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เกิดนวัตกรรมอะไรบ้าง ผลประกอบการดีขึ้นต้นทุนลดลงหรือไม่   
  6.3 การตรวจสอบ   
   กระบวนการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบเพ่ือ  
    1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลงานที่เป็นจริง ป้องกันการทุจริตในการเก็บผลงาน  
    2. สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการเก็บข้อมูลผลงานร่วมกัน 
    3. เพ่ือให้มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม  
   โดยการตรวจสอบนั้นมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนี้  
    1) การตรวจสอบขั้นต้น โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ท าการตรวจสอบค่าภาระงานตาม
แบบบันทึกการปฏิบัติงานจริงรายวันก่อนลงนามรับรอง ในขั้นนี้ถือเป็นการตรวจสอบแบบเป็นทางการ 
    2) การตรวจโดยคณะกรรมการ เป็นการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ และเป็นระบบ 
หากพบว่ามีการเก็บข้อมูลเกินจริง คณะกรรมการจะจัดท าบันทึกขออนุมัติเรียกเงินคืน มีวิธีการดังนี้  
     (1) มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ก่อนตรวจสอบคะแนน (Pre-Meeting)   
     (2) หลักการตรวจ คณะกรรมการใช้วิธีสุ่มตรวจบางกิจกรรม โดยเรียกดูเอกสาร
การคิดค่าคะแนนเปรียบเทียบกับการคิดค่าคะแนนตามคู่มือค่างาน สรุปผลแจ้งผลเบื้องต้นให้ผู้รับการตรวจทราบ
     (3) หลังการตรวจคณะกรรมการทุกคณะน าผลการตรวจมาพิจารณาร่วมกันว่า
มีการด าเนินการที่ผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือไม่ (Post-Meeting)    
     (4) กรณีท่ีพบการเก็บผลงานเกินจริง หัวหน้าทีมออกรายงานการตรวจ (Audit 
Report) ส่งให้ผู้รับการตรวจเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (Recommendation) 1 ฉบับ และส่งให้
ประธานกรรมการ 1 ฉบับเพ่ือแนบบันทึกขออนุมัติเรียกคืนเงิน  
     (5) งานการเงินด าเนินการเรียกคืนเงิน  
     (6) เลขานุการ ของคณะกรรมการตรวจบันทึกหลักฐาน รวบรวมข้อมูลเก็บเกิน
จริงเพื่อตัดค่าคะแนนปฏิบัติงานออกจากยอดรวม ในกรณีที่มีการยอดรวมค่าคะแนนปฏิบัติงานไปใช้ต่อไป  
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     (7) น าผลการตรวจสอบทบทวนในคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล   
    3) ตรวจสอบโดยผู้ประสานงานกลางของโรงพยาบาล เป็นการตรวจสอบแบบไม่เป็น
ทางการ ก่อนส่งข้อมูลให้กับฝ่ายการเงินและบัญชีค านวณค่าตอบแทน ตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่ายค่าตอบแทน เป็น
การตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าค่าคะแนนปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ เป็นอย่างไร มีความเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่ ค่า
คะแนนการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน/ฝ่ายใดมีแนวโน้มมากเกินไป หรือน้อยเกินไปหรือไม่    
  6.4 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่   
   1. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกประเภท ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการก าหนดค่าคะแนนปฏิบัติงาน
ในแต่ละกิจกรรมที่กลุ่มงาน/ฝ่าย หรือ วิชาชีพนั้นๆ รับผิดชอบ  
   2. ประเมินความเข้าใจ การบันทึกภาระงาน P4P ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ   
   3. การปรับค่าคะแนน ให้ผู้ปฏิบัติ เสนอค่าคะแนนของตนเองผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน   
   4. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมภาระงาน การ
บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้ และเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเก็บผลงาน   
   5. เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมรับผิดชอบต่อระบบในภาพรวมได้ โดยเข้า
มาร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบ  
   6. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาระบบ  

 7. การอภิบาลระบบ ก ากับและประเมินผล  
  7.1 การอภิบาลระบบ  
   การด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน แม้โดยหลักการจะเป็นการด าเนินการที่
น่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบการท างานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ทั้งในเชิงปริมาณภาระงานและคุณภาพ
ของงาน แต่หากขาดการควบคุมก ากับ ก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลได้ 
ผู้บริหารโรงพยาบาลจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ต้องอาศัยการประเมินฐานะการเงินที่แม่นย า เพ่ือบ่งชี้
ความพร้อมด้านการเงินในการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินสถานะทาง
การเงินตามประเด็นส าคัญดังนี้  
   1) มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง โดยสามารถจัดท างบการเงินตามระบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
ได้ถูกต้องทันเวลา และสามารถแสดงข้อมูล งบดุล ผลการด าเนินงาน และบัญชีกระแสเงินสดทางตรงได้  
   2) มีระบบตรวจสอบจากนักวิชาการด้านการเงินบัญชี  
   3) มีการน าข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์สถานการณ์ทุก 1 - 3 เดือน ด้วยดัชนีด้านการเงินแสดง
ถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รายรับมากกว่ารายจ่าย (I/E Ratio > 1) สภาพคล่อง ซึ่งวัดจาก Quick Ratio 
และ Current Ratio มีผลการด าเนินงานก าไร และดัชนีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการแพทย์
ก าหนด เป็นต้น  



     คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หน้า 20 
 

 

  7.2 กระบวนการติดตามและประเมินผลจากส่วนกลาง   
   กรมการแพทย์มีระบบติดตามและรายงาน ดังนี้  
   1) ก าหนดให้โรงพยาบาลที่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ส่งแผนเงินบ ารุง ที่มี 
ประมาณการรายจ่ายของค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการติดตามก ากับ ส่งมายัง
กองคลัง กรมการแพทย์เพ่ือให้ความสอดคล้องกับระบบการรายงานการเงินในระบบปกติ  
   2) ก าหนดให้โรงพยาบาลที่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ส่งรายงานการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ที่ประกอบไปด้วย Process Indicator ได้แก่ ยอดรวมงบที่ใช้การจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน งบที่ใช้การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยต่อจ านวนเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด และ Output Indicator เช่น ค่า Case Mix Index (CMI) Total RW ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อค่าคะแนน
ปฏิบัติงานแต่ละวิชาชีพ เป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงพยาบาลที่เลือกมาเป็นเกณฑ์การคิดคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานด้านคุณภาพ เป็นต้น จัดท าเป็นราย 6 เดือน ส่งไปยังกองคลัง กรมการแพทย์   
   3) กองคลัง กรมการแพทย์ดูแลก ากับและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโรงพยาบาลที่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด   
            4) ทั้งนี้รอประกาศ กระบวนการติดตามและประเมินผลจากกรมกแพทย์ที่ชัดเจนอีกครั้ง  
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การจ าแนกกลุ่มวิชาชีพ 8 กลุ่ม แยกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา แต้มประกันขั้นต่ า 

ล าดับที ่ กลุ่มวชิาชีพ วุฒิการศึกษา แต้มประกัน 
ขั้นต่ า 

ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 แพทย์ ปริญญาตรี 2,200 แพทย์ OT 
1,100 

2 เภสัชกร ปริญญาตรี 1,440 เภสัชกร OT 
720 

3 พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี 1,200 พยาบาลวิชาชีพ OT 
600 

4 วิชาชีพอ่ืนๆ ป.ตรี ปริญญาตรี 1,200 นักจิตวิทยา,นักสังคมสงเคราะห์,
นักวิชาการสาธารณสุข, 
นักอาชีวบ าบัด 

OT 
600 

5 สนับสนุนบริการ  
ป.ตรี 

ปริญญาตรี 1,200 นักทรัพยากรบุคคล, นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน, นักจัดการงาน
ทั่วไป, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, 
บรรณารักษ,์ นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ,นักวิชาการพัสดุ 

OT 
600 

6 วิชาชีพอ่ืนๆ ต่ ากว่า 
ป.ตรี 
(ปวช.ปวส.ปวท.) 

อนุปริญญา  
ต่ ากว่า ป.ตรี  
ปวส, อปท. 

960 จพ.เภสัชกรรม,โภชนากร,  
จพ.อาชีวบ าบัด  

OT 
480 

ปวช. 720 ผู้ช่วยพยาบาล 
จนท.ประจ าห้องยา 

OT 
360 

7 สนับสนุนบริการ 
- ปวส. 

อนุปริญญา 
ต่ ากว่า ป.ตรี 
ปวส. 

960 จพ.การเงินฯ ,จพ.พัสดุ, 
 จพ.ธุรการ,  
นายช่างโยธา, นายช่างไฟฟ้า, 
ช่างไม้, ช่างปูน,พนักงานพิมพ์ 

OT 
480 

8 สนับสนุนบริการ  
(ไม่จ ากัดวุฒิ-ม.6) 

ไม่จ ากัดวุฒิ- 
ม. 6 

600 พนักงานประกอบอาหาร,
พนักงานขับรถ, พนักงานบริการ, 
พนักงานช่วยการพยาบาล,
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

OT 
300 

 

 

 



     คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หน้า 23 
 

   การคิดค่าคะแนนแต้มบริหาร การประชุม งานวิชาการและกิจกรรมกลาง 
 
1. แต้มบริหาร 

ระดับการบริหาร ผู้บริหาร คะแนนบริหาร 
ผู้บริหารระดับ 1 ผู้อ านวยการ 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยกลุ่มแพทย์ 
ผู้บริหารระดับ 2 รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจฯ 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยกลุ่มวิชาชีพภายใต้ก ากับ

ของรองผู้อ านวยการแต่ละภารกิจ  
- รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ (แพทย์, 
เภสัชกร,นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์,  
นักอาชีวบ าบัด, นักวิชาการสาธารณสุข , นัก
กิจกรรมบ าบัด) 
- รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล (พยาบาล
วิชาชีพ)  
- รักษาการในฐานะรองผู้อ านวยการด้าน
อ านวยการ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้า
พนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างไฟฟ้า,ช่าง
ปูน,ช่างไม้,นายช่างโยธา)  

หมายเหตุ : อ้างอิงตามค าสั่งแต่งตั้ง  
 
2. การประชุมภายใน/นอกโรงพยาบาล งานวิชาการ และกิจกรรมกลาง 
  2.1 การประชุมภายในโรงพยาบาล (เชิงปริมาณ) 

ประชุมภายในโรงพยาบาล 
ประเภทของการประชุม แต้มต่อนาที เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
รายละเอียดการบันทึกผลการ

ปฏิบัติงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน X 2 เท่า 180 จ านวนครั้งที่ประชุม/รายงาน

การประชุม 
2. ประธาน/เลขาฯ/ผู้ช่วยเลขาฯ ของ
คณะกรรมการต่างๆ  

X 1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่ประชุม/รายงาน
การประชุม 

3. คณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม X 1 เท่า 180 จ านวนครั้งที่ประชุม/รายงาน
การประชุม 

4. ผู้เข้าฟังการประชุม/ผู้เข้ารับการอบรม/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

X 1 เท่า 180 จ านวนครั้งที่เข้าร่วม 

5. Modulator (Health Professional) X 1.5  เท่า 180 จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
6. Modulator ( Non- Health Professional) X 1.5 เท่า 180 จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
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2.1 การประชุมภายในโรงพยาบาล (เชิงปริมาณ) (ต่อ) 

ประชุมภายในโรงพยาบาล 
ประเภทของการประชุม แต้มต่อนาที เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
7. รับคณะศึกษาดูงาน (อบต.อสม.) X 1 เท่า 180 จ านวนครั้งที่รับคณะศึกษาดู

งาน 
8. รับคณะศึกษาดูงาน (นักเรียน/นักศึกษา
แพทย์/พยาบาล) 

X 2 เท่า 180 จ านวนครั้งที่รับคณะศึกษาดู
งาน 

9. ผู้วิพากษ์งานวิชาการ X 1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่วิพากษ์ 
10. ประชุม/อบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลประจ าปี 

X 1.5 เท่า 420 จ านวนครั้งที่ประชุม/อบรม 

11. ปฏิบัติงานที่    
 
 2.2 การประชุมภายนอกโรงพยาบาล (เชิงปริมาณ) 

ประชุมภายนอกโรงพยาบาล 
ประเภทของการประชุม แต้มต่อนาที เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. ออกหน่วย พอสว./ออกพ้ืนที่ท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน/ และรับเสด็จ/เยี่ยมบ้าน 

X 1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ 

2. ผู้วิพากษ์งานวิชาการ X 1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่วิพากษ์ 
3. ประชุม/อบรมตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ (ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ไป
ในฐานะผู้แทนผู้อ านวยการ)  

X 2 เท่า 420 จ านวนชั่วโมงท่ีประชุม/อบรม 

4. ประชุม/อบรมตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ (ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือ
ตามค าสั่งกรมการแพทย์) 

X 1.5 เท่า 420 จ านวนชั่วโมงท่ีประชุม/อบรม 

5. ประชุม/อบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลประจ าปี 

X 1 เท่า 420 จ านวนครั้งที่ประชุม/อบรม 

6. ผู้นิเทศ/ผู้ตรวจราชการ X 2 เท่า 420 จ านวนชั่วโมงท่ีนิเทศ/ออก
ตรวจราชการ 

7. เป็นกรรมการในการเข้าร่วมประชุม
สมาคมวิชาชีพต่างๆ  

X 1.5 เท่า 420 จ านวนครั้งที่จัดประชุม 

 

 

 



     คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หน้า 25 
 

2.3 งานวิชาการ (เชิงปริมาณ) 

งานวิชาการ 
ประเภทของงานวิชาการ แต้มต่อนาที เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผู้จัดประชุมระดับกรมหรือที่มีเครือข่าย
ภายนอกเข้าร่วมประชุม 

X 2 เท่า 420 จ านวนครั้งที่จัด/หัวข้อที่จัด 

2. ผู้จัดประชุมระดับหน่วยงาน X 1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่จัด/หัวข้อที่จัด 
3. จัดกิจกรรม KM/Journal club/Case 
Conference (ผู้จัด/ผู้ควบคุมด าเนินการ)  

X 1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่จัด/หัวข้อที่จัด 

4. การบรรยาย/อภิปราย/จัดท า Work 
shop ในโรงพยาบาล  

X 1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่จัด/หัวข้อที่จัด 

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM/Journal 
club/Case Conference/Work shop ใน
โรงพยาบาล 

X 1 เท่า 180 จ านวนครั้งที่เข้าร่วม 

6. ร่วมงานวิชาการระดับนานาชาติ (ผู้
ประสานงาน/ผู้จัด) 

X 2 เท่า 420 จ านวนครั้งที่จัด/หัวข้อที่จัด 

7. ร่วมงานวิชาการระดับนานาชาติ 
(ผู้เข้าร่วม) 

X 1 เท่า 420 จ านวนครั้งที่จัด/หัวข้อที่จัด 

8. ที่ปรึกษางานวิจัย/นวัตกรรม/R2R ที่มี
เอกสารอ้างอิง  

X 2 เท่า 180 จ านวนเรื่องท่ีเป็นที่ปรึกษา 

9. เจ้าของโครงการวิจัย/นวัตกรรม/R2R 
ของโรงพยาบาล ที่มีเอกสารอ้างอิง  

X 1.5 เท่า 420 จ านวนผลงานวิจัย 

10. เป็นผู้ร่วมวิจัย/สร้างนวัตกรรม/R2R 
ของโรงพยาบาล 

X 1.5 เท่า 180 จ านวนผลงานที่เข้าร่วม 

11. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/R2R 
ระดับนานาชาติ  

X 2 เท่า 420 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ 

12. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/R2R 
ภายในประเทศ (เจ้าของผลงาน) 

X 1.5 เท่า 420 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ 

13. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/R2R 
ภายในประเทศ (ผู้ร่วมวิจัย) 

X1.5 เท่า 180 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ 

14. น าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/R2R 
(Oral2Poster Presentation ทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล)  

X1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่น าเสนอ 
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2.3 งานวิชาการ (เชิงปริมาณ) (ต่อ)  

งานวิชาการ 
ประเภทของงานวิชาการ แต้มต่อนาที เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
15. เป็นกรรมการประเมิน อวช.  
ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน  

X1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่เป็นกรรมการ 

16. เป็นกรรมการประเมิน อวช.  
ระดับช านาญการขึ้นไป  

X2 เท่า 180 จ านวนครั้งที่เป็นกรรมการ 

17. อ่านหรือตรวจสอบผลงานวิชาการ 
ต ารา โดยได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร 

X2 เท่า 180 จ านวนเรื่องท่ีตรวจสอบ 

18. เป็นบรรณาธิการวารสาร/เว็บไซด์ของ
โรงพยาบาล  

X2 เท่า 180 จ านวนครั้งที่วารสารตีพิมพ์/
เว็บไซด์ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 

 

2.4 งานกิจกรรมต่างๆ (เชิงปริมาณ) 

กิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรม แต้มต่อนาที เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. คณะกรรมการตรวจนับเงินประจ าวัน  X 1.5 เท่า 15 จ านวนครั้งที่ตรวจนับ 
2. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงพยาบาลจัดขึ้น 
เช่น งานสงกรานต์ งานปีใหม่ งานกีฬา
สัมพันธ์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (ไปไว้เชิงปริมาณ) 

X 1 เท่า 180 จ านวนครั้งที่เข้าร่วม 

3. ร่วมกิจกรรม/งานพิธีในวันส าคัญร่วมกับ
จังหวัด เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เป็นต้น  

X 1.5 เท่า 180 จ านวนครั้งที่เข้าร่วม 

4. ปฏิบัติงานศูนย์บริหารการดูแลผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรูปแบบ Home 
Isolation / ปฏิบัติงานศูนย์บริการสายด่วน
เฉพาะกิจ 1668   

X 1.5 เท่า 420 จ านวนครั้งที่ปฏิบัติงาน 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม แต้มต่อนาที เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. การบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกปฏิบัติงาน - X 0.25 เท่า จ านวนครั้งที่บันทึก 
2. การออกตรวจประเมินคุณภาพ HA ยา
เสพติด 

- - โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่
ผ่านการรับรอง แห่งละ 500 
บาท 

3. คณะกรรมการด้านการจัดหาพัสดุของ
โรงพยาบาล/จัดซื้อ/จัดจ้าง/ตรวจรับ (วัสดุ,
ครุภัณฑ์,เวชภัณฑ์, ) 

 - X 5 เท่า จ านวนครั้งที่เป็น
คณะกรรมการ (โดยใน  
1 เดือน คิดค่าตอบแทนให้ไม่
เกิน 5 ครั้ง) (ลดลงเหลือ 20 
บาท ไม่เกิน 100 บาท/คน) 

4. การให้บริการทางโทรศัพท์  
(เบอร์ Hot line)  

7 X 1 เท่า จ านวนครั้งที่ให้บริการทาง
โทรศัพท์ 

5. การให้บริการส่งต่อผู้ป่วย (Refer out)  - - จ านวนครั้งที่ Refer ครั้งละ 
500 บาท/ผู้ป่วย 1 ราย 

6. การบริหารจัดการโครงการที่มี
งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท  

- - จ านวนโครงการที่ส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดโครงการและมีผลลัพธ์
ชัดเจน  
โครงการละ 1,500 บาท  

7.  การบริหารจัดการโครงการที่มี
งบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป 

- - จ านวนโครงการที่ส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดโครงการและมีผลลัพธ์
ชัดเจน  
โครงการละ 2,000 บาท  

8. การรายงานความเสี่ยง  
ความเสี่ยงในระดับ D ขึ้นไป 
และเป็นความเสี่ยงที่ท า RCA (ความเสี่ยงที่
ได้รับการแก้ไข) แนบมา  
 

- - จ านวนใบรายงานความเสี่ยง 
ฉบับ/10 บาท  
(โดยใน 1 เดือน  
คิดค่าตอบแทนให้ไม่เกิน  
100บาท/ครั้ง) 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม แต้มต่อนาที เวลามาตรฐาน 

(นาที) 
รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
9. บุคลากรที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติหรือ
การอบรมออนไลน์ตามหัวข้อที่ได้ก าหนด
ไว้*  
 
 

- - จ านวนเวลา 
ในการอบรมที่น้อยกว่า  
10 ชั่วโมงจะได้ทุนสนับสนุน 
100 บาทต่อ 1 คอร์ส 
การอบรม 
ในการอบรมที่มากกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ชั่วโมงข้ึนไป 
จะได้ทุนสนับสนุน 200 บาท
ต่อ 1 คอร์ส การอบรม  
*รายละเอียดหัวข้อที่ก าหนด
ไว้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยผู้ขอ
ทุนสนับสนุนต้องแจ้งหัวข้อต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พิจารณาก่อนขอเบิก 

10.จิตอาสาช่วยงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน�้าที่เฝ้�าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

- - จ านวนครั้งที่ไปปฏิบัติงาน 
/200 บาท/ครั้ง/คน 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนความส าเร็จ 

ของงาน 
11. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มงาน/การพัฒนางานตามกระบวนการ 
PDCA  
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   1. งานบริหารทั่วไป 
     1.1 การบันทึกข้อมูลการรายงาน
ปริมาณการใช้พลังงาน 
 
 
 
 
     1.2 การประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 

- มีการรายงานข้อมูลปริมาณ
พลังงานที่ใช้ (น้ ามัน และไฟฟ้า) 
จ ริ ง  ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น  ใ น เ ว็ บ 
http://www.e-
report.energy.go.th ไม่เกินวันที่ 
15 ของเดือน 
- ปริมาณการใช้น้ ามันและไฟฟ้า 
ลดลง ( 1% ) /เดือน 

 
 
 
 
 

50 บาท / เดือน 
 

 
 
 
 

50 บาท / เดือน 

 2. งานทรัพยากรบุคคล  
     - ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ น
โรงพยาบาลฯ เรียนออนไลน์ในระบบต่างๆ 

 
- บุคลากรในโรงพยาบาลฯ เรียน
ออนไลน์ ในระบบไม่ต่ ากว่า 3 
คน/ เดือน  (1 คนสามารถเรียนได้
หลายหลักสูตร) 

 
100 บาท / เดือน 

 3. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
    - ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินบ ารุงให้มี
สถานะเป็นบวก 

-  มีแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงที่ปรับ
รายการให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน  
- มีการรายงานสถานะเงินคงเหลือ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 
- มีข้อเสนอแนะการใช้จ่ายเงิน
บ ารุ งโดยเฉพาะการใช้จ่ ายใน
ห ม ว ด ง บ ฉุ ก เ ฉิ น เ ส น อ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา  
- มีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
แผนการใช้จ่ ายเงินบ ารุ ง  เ พ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการใช้
จ่ า ย ง บ ฉุ ก เ ฉิ น เ ส น อ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา  
- เงินบ ารุงมีสถานะเป็นบวก ณ 
วันปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน 

10 บาท / เดือน 
 

10 บาท / เดือน 
 

10 บาท / เดือน 
 
 
 

10 บาท / เดือน 
 
 
 
 

10 บาท / เดือน 
 



     คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หน้า 30 
 

2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนความส าเร็จ 

ของงาน 
11 . การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มงาน/การพัฒนางานตามกระบวนการ 
PDCA (ต่อ) 
 - กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   1. งานการเงินและบัญชี  
      - การเบิกค่ารักษาพยาบาล 
ผ่านระบบ E - Claim 
    - สิทธิ สปสช. 
    - สิทธิ กรมบัญชีกลาง 
    - สิทธิ อปท. 

 
 
 

 
1. คีย์ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผ่าน
ระบบ E-Claimในการเบิกแบ่ ง
ออกเป็น 2 กรณ ี
   1.ผู้ป่วยใน  คีย์ข้อมูลภายใน 30 
วันหลังจากคนไข้ Discharge 
   2.ผู้ป่วยนอก คีย์ข้อมูลภายใน 
30 วันหลังจากได้รับเอกสารใบ
แสดงรายการค่ารักษาพยาบาล 
2. ตรวจสอบ REP ที่ได้รับ
หลังจากส่งเบิก พร้อมแนบกับ 
เอกสารค่ารักษาพยาบาลที่คีย์ส่ง
เบิก ภายใน 7 วันหลังจากท่ีได้รับ  
REP ตอบรับจาก สปสช. 
3. แก้ไขเอกสารที่ติด C ไม่ผ่าน
เกณฑ์การตรวจสอบจาก 
สปสช. ภายใน 7 หลังจากที่ได้รับ 
REP ตอบรับจาก สปสช. 
4. แนบเอกสาร REP ที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบจาก สปสช. 
กับเอกสารใบแสดงรายการและค่า
รักษาพยาบาล 
5. ตรวจสอบเงินค่ารักษาพยาบาล
ที่ได้รับกับ REP ที่แจ้งยอด 
ว่าตรงกันและเป็น REP ของสิทธิ์
นั้นๆ จากนั้นออกใบเสร็จรับเงิน
พร้อมแนบกับ 
ชุด เอกสารที่ ส่ ง เบิ ก  เ พ่ือ เป็ น
หลักฐานในการตรวจสอบกับ 
สปสช.ในภายหลัง 

 
 
 

 
ตั้งแต่ 90% - 94%  
= 400 บาท /เดือน 
ตั้งแต่ 95% - 99%  
= 500 บาท /เดือน 
ตั้งแต่ 100%          
= 600 บาท/เดือน 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนความส าเร็จ 

ของงาน 
11 . การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มงาน/การพัฒนางานตามกระบวนการ 
PDCA (ต่อ) 
 - กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ (ต่อ) 
   2. งานพัสดุและบ ารุงรักษา  
     - ลดการใช้กระดาษในงานพัสดุและ
บ ารุงรักษา 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - องค์กรแพทย์ 
     - ค่า CMI ไม่ต่ ากว่า 1.45 - 1.49 
     - ค่า CMI มากกว่า 1.50   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    - แพทย์พ่ีเลี้ยง  
 

 
 
 

เกณฑ์ 1 = ลดการใช้กระดาษได้ 
10% / เดือน 
เกณฑ์ 2 = ลดการใช้กระดาษได้ 
20% / เดือน 
เกณฑ์ 3 = ลดการใช้กระดาษได้ 
30% / เดือน 
เกณฑ์ 4 = ลดการใช้กระดาษได้ 
40% / เดือน 
เกณฑ์ 5 = ลดการใช้กระดาษได้ 
50% / เดือน ขึ้นไป 
( ห ม า ย เ ห ตุ   ง า น พั ส ดุ แ ล ะ
บ า รุ ง รั ก ษ า ใ ช้ ก ร ะ ด า ษ  A4
ประมาณ 10 รีม / เดือน) 
 
 
- อัตราความสมบูรณ์ของ 
เวชระเบียน 90 % 
 - อัตราการส่งเวรระเบียนครบ
ตามเวลาที่ก าหนด 90 % 
 - จ านวนเวชระเบียนที่มีความ
สมบูรณ์มากกว่า 90 %  
  - จ านวนเวชระเบียนผู้ป่วยในที่มี
ความสมบูรณ์มากกว่า 90% และ
ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่
เกิน 3 วัน (15นาที/1เวชระเบียน) 
 
 - ท าหน้าที่แพทย์พ่ีเลี้ยง ดูแล 
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน 
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ขึ้นไป 

 
 
 

200 บาท / เดือน 
 

300 บาท / เดือน 
 

500 บาท / เดือน 
 

600 บาท / เดือน 
 

800 บาท / เดือน 
 

 
 
 
 
 

- 300 บาท /คน / เดือน 
- 500 บาท /คน / เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 500 บาท/คน/2สัปดาห์ 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนความส าเร็จ 

ของงาน 
11 . การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มงาน/การพัฒนางานตามกระบวนการ 
PDCA (ต่อ) 
  - กลุ่มงานเภสัชกรรม  
    1. การคีย์ข้อมูลบัญชียาในโปรแกรม 
 
    2. การคีย์ข้อมูลเบิกยา สปสช. 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
  - กลุ่มงานจิตวิทยา 
    - บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบพรีเมี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
    - Tele med 
 
 
 - งานโภชนาการ 
   1. รายได้เลี้ยงตัวเอง ไม่ขาดทุน  มีก าไร
(จากร้านค้าสวัสดิการ) 
 
   2. การประเมิน  BMI  คนไข ้
 

 
 
 
 
- จ านวนรายการยาที่คีย์ข้อมูลลง
ในโปรแกรม 
- จ านวนชุดใบสั่งยาผู้ป่วยในที่ลง
รหัสครบและส่งภายใน 3 วัน 
ท าการ 
 
 
 - ใ ห้ บ ริ ก า ร บ า บั ด ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพแบบพรีเมี่ยม  
 - ใ ห้ บ ริ ก า ร บ า บั ด ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพแบบพรีเมี่ยม และท า
หน้าที่ case manager 1 ราย  
 - ใ ห้ บ ริ ก า ร บ า บั ด ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพแบบพรีเมี่ยม และท า
หน้าที่ case manager 2 ราย  
 - ใ ห้ บ ริ ก า ร บ า บั ด ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพแบบพรีเมี่ยม และท า
หน้าที่ case manager 3 ราย 
 
- การติดตามผู้ป่วยหลังบ าบัดทาง 
video call ติดตามได้ 50%ต่อ
เดือน ของยอดผู้ป่วยในเดือนนั้น 
 
 
- มี ผลก า ไรจากการจ าหน่ าย
อาหาร  10 % ของรายจ่าย 
ต่อเดือน 
- ประเมินภาวะโภชนาการคนไข้  
65 % ของยอดคนไข้ต่อเดือน 

 
 
 
 

10 บาท / ชิ้น 
 

10บาท / ชุดใบสั่งยา 
 
 
 
 

200 บาท / เดือน 
 

350 บาท / เดือน 
 
 

450 บาท / เดือน 
 
 

500 บาท / เดือน 
 
 
 

500 บาท / เดือน 
 
 
 
 

150 บาท / เดือน 
 
 

150 บาท / เดือน 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนความส าเร็จ 

ของงาน 
11 . การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มงาน/การพัฒนางานตามกระบวนการ 
PDCA (ต่อ) 
 - งานอาชีวบ าบัด 
   - การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ธัญญ์ 
 
 
 
 - งานผู้ป่วยในกึ่งหนักระยะบ าบัดยา
ผู้ป่วยสุราชาย (1 ก) 
   - อัตราครองเตียง 
 
 
 
 
 
 - งานผู้ป่วยในระยะบ าบัดยาหญิง (1 ข) 
   - อัตราครองเตียง 
 
 
 
 
 - งานผู้ป่วยในสามัญพิเศษ  (2 ก / 2 ข) 
   - อัตราครองเตียง 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 - เงินรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ธัญญ์ เพ่ิมขึ้น 5% ต่อ
เดือน 
 
  
 
- อัตราครองเตียง≥…50……% 
- อัตราครองเตียง≥…60……% 
- อัตราครองเตียง≥…70……% 
- อัตราครองเตียง≥…80……% 
- อัตราครองเตียง≥…90……% 
 
 
- อัตราครองเตียง≥…50……% 
- อัตราครองเตียง≥…60……% 
- อัตราครองเตียง≥…70……% 
- อัตราครองเตียง≥…80……% 
 
 
- อัตราครองเตียง≥…50……% 
- อัตราครองเตียง≥…60……% 
- อัตราครองเตียง≥…70……% 
- อัตราครองเตียง≥…80……% 

 
 
 
 

200 บาท / เดือน 
 
 
 
 
 

40 บาท /คน/ เดือน 
      50 บาท /คน/ เดือน 

60 บาท /คน/ เดือน 
70 บาท /คน/ เดือน 
80 บาท /คน/ เดือน 

 
 

40 บาท /คน/ เดือน 
60 บาท /คน/ เดือน 
80 บาท /คน/ เดือน 
100 บาท /คน/ เดือน 

 
 

40 บาท /คน/ เดือน 
60 บาท /คน/ เดือน 
80 บาท /คน/ เดือน 
100 บาท /คน/ เดือน 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนความส าเร็จ 

ของงาน 
11 . การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มงาน/การพัฒนางานตามกระบวนการ 
PDCA (ต่อ) 
- งานผู้ป่วยในกึ่งหนักระยะบ าบัดยาชาย 
(4 ก) 
  - จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลสั้นลง 

 
 
 

 
- งานผู้ป่วยในสามัญฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระยะสั้นชาย (4 ข) 
  - อัตราครองเตียง 
 
 
 
 
 - กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD 
  - ระยะเวลารอคอยสั้นลง (เกณฑ์ไม่เกิน 1
ชม 30 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - งานผู้ป่วยในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพชาย 
(บ้านแสงอรุณ) 
  - อัตราผู้ป่วยหลบหนี 

 
 
 
 
 

- จ านวนวันนอน  ≤  14     วัน 
- จ านวนวันนอน  ≤  10     วัน 
- จ านวนวันนอน  ≤    7     วัน 
- จ านวนวันนอน  ≤    5     วัน 
 
 
 
- อัตราครองเตียง≥…50……% 
- อัตราครองเตียง≥…60……% 
- อัตราครองเตียง≥…70……% 
- อัตราครองเตียง≥…80……% 
 
 
- ระดับ 1 ระยะเวลารอคอย
ทั้งหมด 90 นาที  
- ระดับ 2 ระยะเวลารอคอย
ทั้งหมด 80 นาที  
- ระดับ 3 ระยะเวลารอคอย
ทั้งหมด 70 นาที  
- ระดับ 4 ระยะเวลารอคอย
ทั้งหมด 60 นาที  
- ระดับ 5 ระยะเวลารอคอย
ทั้งหมด 50 นาที  
 
 
- อัตราการหลบหนีของผู้ป่วยไม่
เกิน....5….% ต่อเดือน/ จ านวน
คนไข้ท้ังหมด 

 
 
 
 
 

20 บาท /คน/ เดือน 
40 บาท /คน/ เดือน 
60 บาท /คน/ เดือน 
80 บาท /คน/ เดือน 

 
 
 

40 บาท /คน/ เดือน 
60 บาท /คน/ เดือน 
80 บาท /คน/ เดือน 
100 บาท /คน/ เดือน 

 
 

- คิดเป็นเงิน 1 บาท/ราย 
 

- คิดเป็นเงิน 2 บาท/ราย 
 

- คิดเป็นเงิน 3 บาท/ราย 
 

- คิดเป็นเงิน 4 บาท/ราย 
 

- คิดเป็นเงิน 5 บาท/ราย 
 
 
 

300 บาท / เดือน 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนความส าเร็จ 

ของงาน 
 11 . การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มงาน/การพัฒนางานตามกระบวนการ 
PDCA (ต่อ) 
- งานผู้ป่วยในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพชาย 
(บ้านชีวิตใหม่) 
  - อัตราผู้ป่วยหลบหนี 
 
 
 
- งานผู้ป่วยในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง 
(บ้านตะวันฉาย) 
  - อัตราผู้ป่วยหลบหนี 
 
 
 
- กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 
  - มีผลงานCQI สุขเสวนา สุขโสเหล 
จ านวน KM R2R น าเสนอในแต่ละเดือน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
- อัตราการหลบหนีของผู้ป่วยไม่
เกิน....5….% ต่อเดือน/ จ านวน
คนไข้ทั้งหมด 
 
 
 
- อัตราการหลบหนีของผู้ป่วยไม่
เกิน....5….% ต่อเดือน/ จ านวน
คนไข้ทั้งหมด 

 
 

- จ านวน CQI สุขเสวนา  
สุขโสเหล จ านวน KM R2R 
มากกว่า 1 เรื่อง/เดือน 
 
 

 
 
 
 
 

300 บาท / เดือน 
 
 
 
 
 

300 บาท / เดือน 
 
 
 
 
- มี 1 เรื่อง/เดือน = 100บาท 
- มี 2 เรื่อง/เดือน = 200บาท 
- มี 3 เรื่อง/เดือน = 300บาท 
- มี 4 เรื่อง/เดือน = 400บาท 
- มี 5 เรื่อง/เดือน = 500บาท 
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2.5 กิจกรรมกลาง (เชิงคุณภาพ) (ต่อ) 
 

กิจกรรมกลาง 
กิจกรรม รายละเอียดการบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนความส าเร็จ 

ของงาน 
11 . การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มงาน/การพัฒนางานตามกระบวนการ 
PDCA (ต่อ) 
- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สนับสนุนวิชาการ 
  - ค่า CMI ไม่ต่ ากว่า 1.45 - 1.49 
  - ค่า CMI มากกว่า 1.50 

 
 
 
 
 
- อัตราการให้รหัสโรคหลักผู้ป่วย
ในทั้ง3กองทุน ด้วยรหัส ICD-10 
ให้ครบถ้วน100 % 
- อัตราการให้รหัสโรคร่วมให้
ครบถ้วน100 % 
- ค้นหาโรคร่วม โรคแทรก ที่มี
ความส าคัญต่อค่าน้ าหนัก AdjRw  
เพ่ือส่งให้แพทย์สรุปเพิ่มเติม 
- อัตราการส่งเวรระเบียนครบตาม
เวลาที่ก าหนด 95% 
- จ านวนเวชระเบียนผู้ป่วยในที่มี
ความสมบูรณ์มากกว่า90% และ
ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ภายใน7วันท าการ (การให้รหัส
โรค 30 นาที/1 เวชระเบียน 
ผู้ป่วยใน) 

 
 
 
 
 

- 150 บาท / คน / เดือน 
- 300 บาท / คน / เดือน 
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3. รูปแบบการคิดค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานแบ่งตามกลุ่มวิชาชีพ   

ล าดับที่ รูปแบบการคิดคะแนน กลุ่มวิชาชีพ ต าแหน่ง แต้ม 
ประกัน 
ขั้นต่ า 

+1 Activity base approach แพทย์ แพทย์ 2,200 
เภสัชกร เภสัชกร 1,440 
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ 1,200 
วิชาชีพอ่ืนๆ ป.ตรี นักจิตวิทยา,นักสังคมสงเคราะห์

,นักวิชาการสาธารณสุข, 
นักอาชีวบ าบัด 

1,200 

สนับสนุนบริการ  
ป.ตรี 

นักทรัพยากรบุคคล, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, 
นักจัดการงานทั่วไป, 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์, 
บรรณารักษ์, นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ, นักวิชาการพัสดุ 

1,200 

วิชาชีพอ่ืนๆ ต่ ากว่า  
ป.ตรี (ปวช.ปวส.ปวท.) 

จพ.เภสัชกรรม,โภชนากร,  
จพ.อาชีวบ าบัด 

960 

สนับสนุนบริการ 
- ปวส. 
 
 

- จพ.การเงินฯ ,จพ.พัสดุ, 
 จพ.ธุรการ,  
นายช่างโยธา, นายช่างไฟฟ้า, 
ช่างไม้, ช่างปูน,พนักงานพิมพ์, 
เจ้าพนักงานสถิติ 

960 
 
 
 

สนับสนุนบริการ 
- ปวช./วปท. 

- จพ. การเงินและบัญชี,
พนักงานบัตรรายงานโรค 

720 

วิชาชีพอ่ืน 
(ไม่จ ากัดวุฒิ) 

พนักงานช่วยการพยาบาล, 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

600 

สนับสนุนบริการ  
(ไม่จ ากัดวุฒิ-ม.6) 

พ.ประกอบอาหาร, 
พ.ขับรถยนต์, พนักงานบริการ 

600 
 

แพทย์ แพทย์ 2,200 
2 Pieces Rate payment ทุกกลุ่มวิชาชีพในการคิดคะแนนเชิงคุณภาพ 

  
 


