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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละการ
ก่อหนี้
ผูกพันและ
การเบิกจ่าย
งบค่าบริการ
ทาง
การแพทย์ที่
เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบ
ลงทุน (ค่า
เสื่อม) ของ 
คปสอ.ใน
สังกัด ปีงบ 
2566 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

ระดับ 5 
ร้อยละ100 

  
/ นายชวกร  

อ่อนจันทร์ 
3 

2 ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ที่มีบริการ
การแพทย์
ทางไกลตาม
เกณฑ์ที่
กำหนด 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

- รพ.มีการ
จัดบริการ
การแพทย์
ทางไกล      
ร้อยละ 100 
- ผู้รับบริการ
ผ่านระบบ
การแพทย์
ทางไกล >= 
ร้อยละ 30 

  / นายธวัชชัย  
อรุณรัตน์ 
นายบดินทร์  
วงศ์สุวัฒน์ 

6 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

3 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหม
าย มีดิจิทัล
ไอดี/เข้าถึง
ข้อมูล
สุขภาพส่วน
บุคคล และ
เข้าถึงระบบ
บริการ
สุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อ 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

- บุคลากร
สาธารณสุข 
ร้อยละ 100 
- ประชาชน 
>= ร้อยละ
30 

  / นายธวัชชัย  
อรุณรัตน์ 
นายบดินทร์  
วงศ์สุวัฒน์ 

10 

4 คปสอ. มี
การจัดทำ
งานวิจัยและ
พัฒนาให้
สอดคล้อง
กับปัญหา
ระดับอำเภอ 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

ระดับ 5 

(อย่างน้อย  
1 เรื่อง) 

  / นายจิรพงษ์  
แสงทอง 
นายวินิจ   
อินพรหม 

15 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
รหัสตัวช้ีวัด 0201 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ของ คปสอ.ในสังกัด ปีงบ 2566 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) PP&P Excellence      (   ) Service Excellence 
(   ) People Excellence   ( / ) Governance Excellence 

แผนที่ แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ โครงการ ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนคือ การ

ดำเนินงานของ คปสอ. โดยมีแผนบริหารงบกองทุนระยะยาว แผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนการจัดหาพัสดุ สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญาและการ
เบิกจ่าย พร้อมกับมีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง ผ่านเว็ บไซด์  
www.NHSO.go.th ให้แล้วเสร็จ 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปีงบ 2570 
ระดับ 5 

(ร้อยละ 100) 
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ คปสอ.มีการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการก่อหนี ้ผ ูกพันและการเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณที่ได้รับ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

2. Web site สปสช. (www.NHSO.go.th) 
3. ผลการสรุปแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
4. การประชุมติดตาม จนท.บริหารของโรงพยาบาลและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 
5. จากการประสาน ติดตามทางโทรศัพท์  และลงนิเทศติดตามในพื้นที่ 

แหล่งข้อมูล 1. Web site สปสช. (www.NHSO.go.th) 
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2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 1 1. คปสอ. มีแผนบริหารงบกองทุนระยะยาว (แผนพัฒนาหน่วยบริการ ,แผนงบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในระยะ 3 ปี)  
2. มีการบูรณาการแผนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน คปสอ. วงเงินที่จัดสรรโดยกลไก
การบริหาร (เพื ่อการดำเนินการตามจำเป็นของจังหวัดและเพื ่อขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12)ต้องผ่านมติความเห็นชอบของคณะกรรมการ คปสอ. 
มีรายงานการประชุม คปสอ.พร้อมหนังสือนำส่งแผน ฯ ไปยัง สสจ.พัทลุง 
3. กระบวนการจัดซื ้อ/จัดหาตามรายการแผนการจัดหา และการจัดซื ้อจัดจ้าง  
สามารถก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ และลงนามในสัญญาภายในปีงบประมาณ 2566 
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดหาผ่านเว็ปไซด์ของ สปสช. www.nhso.go.th ครบถ้วน 
ครอบคลุม และทันเวลา โดยมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 90 ของงบประมาณได้รับ 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดหาผ่านเว็ปไซด์ของ สปสช. www.nhso.go.th ครบถ้วน 
ครอบคลุม และทันเวลา โดยมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของงบประมาณได้รับ 

รายการข้อมูล 2 -  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ให้ค่าคะแนน ผ่านเกณฑ์ ได้ 1 คะแนน 
ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีแผนงบค่าบริการทาง
แพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ปี 
2566 
2. มีแผนการจัดหาพัสดุปี 
2566 
 

1. มีแผนงบค่าบริการทางแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
2. มีแผนปฏิบัติงานและการ
เตรียมความพร้อมการจัดซื้อ
จัดหางบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน 
3. มีการรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานข้อมูลเว็ป สปส
ช.ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
4. รายการครุภัณฑ์ มีการก่อหนี้ 
ส่งมอบและเบิกจ่าย 
5. รายการสิ่งก่อสร้างมีการก่อ
หนี้ 

1. รายการสิ่งก่อสร้าง
มีการส่งมอบและ
เบิกจ่าย 
2. มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานข้อมูลเว็ป 
สปสช. ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

1. รายการครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง มีการเบิกจ่าย 
100 % 
2. จัดทำหนังสือขยาย
ระยะเวลาดำเนินการใน
กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ในปี 2566  
3. จัดทำหนังสือขอใช้เงิน
เหลือจ่ายเข้าเงินบำรุง 
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วิธีการประเมินผล  1. ประมวลผลการดำเนินงานทุก เดือน จาก Web site สปสช. www.nhso.go.th 

2. ประมวลผลการดำเนินงานทุกเดือน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สสจ.
พัทลุง  
3. การติดตามนิเทศงานผสมผสาน 2 รอบ 

เอกสารสนับสนุน รายงาน Web site สปสช. 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ระดับ
ความสำเร็จ
การบริหาร
จัดการงบ
ค่าบริการทาง
การแพทย์ที่
เบิกจ่ายใน
ลักษณะ 
งบลงทุนของ 
คปสอ. ผ่าน
เกณฑ ์(งบค่า
เสื่อม) 

ระดับ 5 5 5 5 5 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางจุรินทร์  เจริญผล 
นายชวกร  อ่อนจันทร์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นายชวกร  อ่อนจนัทร์  โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074- 606406 ต่อ 305 

โทรศัพท์มือถือ : 081-990-5188    E-mail : wakorn@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล นางจุรินทร ์ เจรญิผล โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 ต่อ 305 
โทรศัพท์มือถือ : 087-293-5160     E-mail : jp_rin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล นายสุนทร คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 ต่อ 201 
โทรศัพท์มือถือ : 081 963 7742  E-mail :  sunthorn6@gmail.com 

 
 

mailto:wakorn@hotmail.com
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ตัวช้ีวัด 0202 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) PP&P Excellence      ( √ ) Service Excellence  
(   ) People Excellence   (   ) Governance Excellence 

แผนที่ Health Data Center https://hdcservice.moph.go.th 
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (√ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) หมายถึง การจัดระบบให้บริการ

ปรึกษา แนะนำ รักษา ติดตาม เยี่ยมบ้าน ระหว่างสถานพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง เช่น บ้าน คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.สต. หรือสถานพยาบาลเครือข่ายอื่นๆ 
โดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกการให้บริการในระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (HIS: Hospital Information System) ด ้วยรห ัสมาตรฐานแฟ้ม 
Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ “5 การบริการการแพทย์ทางไกล 
Telehealth/Telemedicine”  
          บริการการแพทย์ทางไกลในตัวชี้วัดนี้ ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย
สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดบ้าน รหัส 1B1281 ผู้ป่วยติดเตียง รหัส 1B1282 จาก
ฐานข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน รหัส E10-E14 โรคความดัน
โลหิตสูง I10-I15 จากรหัส ICD-10 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง (Non-Communicable 
Diseases : NCD) 

โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดให้ดำเนินการดังนี้  
1. เขตสุขภาพ คัดเลือกจังหวัด และโรงพยาบาล เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง

ดำเนินการให้สำเร็จมีผลการให้บริการในปีงบประมาณ 2566 อย่างน้อยเขตสุขภาพ
ล ะ  
3 จังหวัด และอย่างน้อยจังหวัดละ 3 โรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาล จะต้องมีบริการการแพทย์ทางไกล และการเตรียมการ ดังนี้ 
2.1 ให้บริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
2.2 มีการจัดสรรบุคลากรเป็นทีมงานให้บริการอย่างต่อเนื ่อง  โดย

สามารถดำเนินการในรูปแบบกลุ่มงานภายใน งานภายใน หรือคณะกรรมการดิจิทัล
การแพทย์โรงพยาบาล ด้วยบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดการ
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จัดบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกล และอื ่น ๆ  (รายละเอียดตามร่าง
คณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์โรงพยาบาล แนบท้าย) 

2.3 มีระบบสารสนเทศ Telemedicine / Telehealth  
2.4 มีกระบวนการต่อเนื่องกับบริการส่งยาถึงบ้าน  
2.5 มีเครือข่ายช่วยให้บริการ เช่น มี อสม. หรือญาติของผู้ป่วยร่วมอยู่ใน

ระบบบริการ 
3. โรงพยาบาล มีกระบวนการเรียกเก็บค่าบริการไปที่กองทุนต่างๆ 

 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

• กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

• ปีงบประมาณ 68 – 70 คำนวณร้อยละจำนวนครั้งการมารับบริการการแพทย์ทางไกล เทียบกับจำนวน
ครั้งการมารับบริการทุกประเภท ตามรหัสมาตรฐานแฟ้ม Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ 

ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 30 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 40 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 50 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 60 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 70  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ทางไกลทั่วประเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์ 
ได้มากข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 11 โรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลและรายงานผล ระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขตสุขภาพ จากระบบ 

Health data center โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพ และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการดึงข้อมูลเพ่ือ  
1. บ่งชี้จังหวัดที่มีการให้บริการและจำนวนครั้งของการให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย  
2. คำนวณร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลในปี 2568 - 2570 

แหล่งข้อมูล 1. Health Data Center https://hdcservice.moph.go.th  
2. ประสานใช้ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการตามกลุ่มเป้าหมาย จาก สปสช. 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนครั้งของการมารับบริการการแพทย์ทางไกล (รหัสประเภทการมารับ
บริการ “5 การบริการการแพทย์ทางไกลTelehealth/ Telemedicine”) กลุ่มผู้ป่วย
ติดบ้าน รหัส 1B1281 ผู้ป่วยติดเตียง รหัส 1B1282 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ICD-10 E10-
E14 โรคความดันโลหิตสูง I10-I15 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนครั้งของการมารับบริการทุกประเภท กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน รหัส 1B1281 

ผู้ป่วยติดเตียง รหัส 1B1282 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ICD-10 E10-E14 โรคความดันโลหิต
สูง I10-I15 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด ปี 2566 – 2567  =  A 
ปี 2568 – 2570  =  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน ปี 2566:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- o รพ. มีการจัดบริการการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 50 

o ผู้รับบริการผา่นระบบการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 15 

- o รพ. มีการจัดบริการการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 100 

o ผู้รับบริการผา่นระบบการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 30 

 
 

วิธีการประเมินผล:  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำกับติดตามโดยคณะทำงานธรรมาภิบาลด้าน
ข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด 

2. การตรวจราชการ โดยทีมนิเทศและตรวจราชการของสำนักงานเขตสุขภาพ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และเครือข่าย 

3. การติดตามผ่านกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารสนับสนุน:  คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้าน

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 Version 2.4 รหัสมาตรฐาน
แฟ้ม Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ 
https://bps.moph.go.th/healthdata/wp-content/uploads/2021/03/2.4-
43File_Structure-020364.pdf    หรือลิงก์ย่อ  https://moph.cc/h0DBTprMn 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

จำนวนครั้งของ
การมารับบริการ

การแพทย์
ทางไกล  

จำนวน - - เฉลี่ยจังหวัด 
(นำร่อง) 

จังหวัดละ  
800 ครั้ง  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (ร้อยละของการเตรียมการเพ่ือจัดบริการการแพทย์
ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด) 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน อัตราเพิ่มเป็นร้อยละของการจัดเตรียมเพื่อบริการฯ 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ       20 เท่ากับ 0 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  60 เท่ากับ 1.5 คะแนน 
ร้อยละ      80 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 2.5 คะแนน  

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (สัดส่วนคิดเป็นร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลตาม
เกณฑ์ที่กำหนด) 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของข้อมูลที่ให้บริการการแพทย์ทางไกลจาก
ภาพรวมทั้งจังหวัดช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ       10 เท่ากับ .5 คะแนน 
ร้อยละ 15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  20 เท่ากับ 1.5 คะแนน 
ร้อยละ      25 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 2.5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายธวชัชัย อรณุ
รัตน์   

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

โทรศัพท์มือถือ : 081 097 0863 E-mail : aroonrat2003@hotmail.com  
ชื่อ – สกุล : นายบดินทร์ วงศ์

สุวัฒน์  
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

โทรศัพท์มือถือ : 098 705 0010 E-mail : bordin.wong@moph.go.th 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางจุรินทร์ เจริญ
ผล   

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

โทรศัพท์มือถือ :  08 7293 5160  E-mail : jp_rin@hotmail.com   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทอง
สังข ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ203  

โทรศัพท์มือถือ : 0 81963 7742    E-mail :  sunthorn6@gmail.com 

  

mailto:jp_rin@hotmail.com
mailto:sunthorn6@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0203 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีดิจิทัลไอดี/เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
   1) ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี  
   2) ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 
        และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) PP&P Excellence      ( √ ) Service Excellence  
(   ) People Excellence)   (   ) Governance Excellence 

แผนที่  
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (√ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ดิจิทัลไอดี (Digital Identity หรือ Digital ID) หมายถึง ชุดของข้อมูลหรือคุณลักษณะที่

รวบรวมและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใช้ระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านสุขภาพ ผ่านระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนของระบบ Identity provider 
(IdP) เพ่ือยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง แม้จะเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการสุขภาพ
หลายแห่ง                                                 
ระบบ Identity provider (IdP) หมายถึง ระบบกลางสำหรับบริหารจัดการข้อมูล 
Digital ID เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ ของ
บุคคลากรสาธารณสุข(บุคคลธรรมดา) และประชาชนที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการ
สุขภาพ ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม เช่น การตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(Electronic Know Your Customer : e KYC) ช่วยลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนก่อน
เข้ารับบริการด้านสุขภาพ ประหยัดเวลา ลดภาระในการติดต่อหรือใช้บริการจากหน่วย
บริการภาครัฐ 
*** ระบบ IdP ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐาน และผ่าน
การพิจารณารับรองจาก  
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions 
Development Agency: ETDA ตาม “ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” และ                                                                                                                                                                                                                                                              
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2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government 
Development Agency (Public Organization) (DGA) ตาม มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 
Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการจัดทำกระบวนการและการ
ดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ แล้ว  
บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /
รายวัน/จ้างเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงานในความรับผิดชอบของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน (อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล 
HROPS) 
ประชาชน หมายถึง ประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบของหน่วยบริการในจังหวัด ทุกคน 
(อ้างอิงตามฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 1 เมษายน 
2565) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 

บุคลากรสาธารณสขุ ≥ร้อยละ 100 ≥ร้อยละ 100 ≥ร้อยละ 100 ≥ร้อยละ 100 
ประชาชน ≥ร้อยละ 30 ≥ร้อยละ 40 ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 60  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คนไทยมีดิจิทัลไอดี สำหรับการทำธุรกรรมในระบบสุขภาพดิจิทัล ที่ดูแลโดย
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเอ้ือต่อการเข้าถึงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ  

2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลการรักษาจากหน่วยบริการสาธารณสุข และแสดงเป็นข้อมูล
ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ บน Application (กรณีประชาชนที่
ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถแสดงประวัติการรักษาเฉพาะบุคคล ผ่านระบบ 
Electronic Medical Record หลังจากได้รับอนุญาตจากประชาชนเจ้าของข้อมูล) 

3. เพื่อลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อำนวย
ความสะดวก และประหยัดเวลาในการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ 
ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ  

4. ป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนเพ่ือเข้ารับบริการรักษาแทนบุคคลอื่น เพ่ิม 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุข 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น  11 อำเภอ 
1.) บุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง (≥ร้อยละ 100) 
    (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกองบร ิหารทร ัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข)  
2.) ประชาชน ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการในจังหวัด (≥ร้อยละ 30) 



- 12 - 
 

(อ้างอิงจากฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 เมษายน 
2565)    

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการพิสูจน์ตัวตน ของบุคลากรสาธารณสุข และของประชาชน 
ผ่านระบบ หมอพร้อม Identity provider (IdP) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
: https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ 

หรือ Scan QR Code          
 

แหล่งข้อมูล 1. หน่วยบริการภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข อ้างอิงตามฐานข้อมูล HROPS กองบริหารทรัพยากร

บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. ฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
4. ระบบจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคลากรและประชาชน (IdP 

Center) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด 

รายการข้อมูล 3 A2 = ประชาชนในจงัหวัดที่มีดจิิทัลไอดี 

รายการข้อมูล 4 B2 = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจงัหวัด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1) ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี  
         = (A1/B1) x 100 

2) ร้อยละของประชาชน มี ดจิิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
        = (A2/B2) x 100 

การประเมินตัวชี้วัด ต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด  
 

รายจังหวัด สูตรคำนวณ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน      หลักเกณฑ์ 
บุคลากร

สาธารณสุข 
(A1/B1) x 100 ≥ ร้อยละ 50 ≥ ร้อยละ 100 ผ่านหลักเกณฑ์การ 

ประเมินตัวชี้วัดฯ 
ประชาชน (A2/B2) x 100 ≥ ร้อยละ 15 ≥ ร้อยละ 30  

ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
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เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2566 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีดิจิทัลไอดี/เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
แบบไร้รอยต่อ 
             1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี  
             2) ร้อยละ 30 ของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และ     
                เข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
บุคลากรสาธารณสขุ - ≥ร้อยละ 50 - ≥ร้อยละ 100 

ประชาชน - ≥ร้อยละ 15 - ≥ร้อยละ 30  
วิธีการประเมินผล:  ประเมินจากระบบประมวลผลของระบบ Identity Provider (IdP) กระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบดิจิทัลไอดี  
: https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ 

หรือ Scan QR Code          
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2563 2564 2565 

ดิจิทัลไอดี ร้อยละ - - -  
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี) 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน อัตราเพิ่มเป็นร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ       20 เท่ากับ 0 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  60 เท่ากับ 1.5 คะแนน 
ร้อยละ      80 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 2.5 คะแนน  

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
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คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ) 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน อัตราเพิ่มเป็นร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ       10 เท่ากับ .5 คะแนน 
ร้อยละ 15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  20 เท่ากับ 1.5 คะแนน 
ร้อยละ      25 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 2.5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายธวชัชัย อรณุรัตน์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  
โทรศัพท์มือถือ : 081 097 0863 E-mail : aroonrat2003@hotmail.com  
ชื่อ – สกุล : นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  
โทรศัพท์มือถือ : 098 705 0010 E-mail : bordin.wong@moph.go.th 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางจุรินทร์ เจริญผล   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  
โทรศัพท์มือถือ :  08 7293 5160  E-mail : jp_rin@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ203  
โทรศัพท์มือถือ : 0 81963 7742    E-mail :  sunthorn6@gmail.com 

 
 
  

mailto:jp_rin@hotmail.com
mailto:sunthorn6@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0204 
ชื่อตัวชี้วัด คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
( / ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ - 
โครงการที่ - 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การวิจัย (Research) หมายถึง ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีกระบวนการหรือ

วิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหา 
และคำตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ คือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูล
ยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้ โดยเป็นการวิจัยที่ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณที่ประเมิน 

ปัญหาระดับอำเภอ หมายถึง ปัญหาที่ คปสอ. ระบุเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน 
ที่ต้องดำเนินการแก้ไขในระดับอำเภอ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับอำเภอ, 
ปัญหาที่กำหนดเป็นประเด็นสำคัญของ พชอ., ปัญหาด้านการบริหารจัดการของ  
คปสอ. เป็นต้น 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวิธีต่าง ๆ เช่น  
การนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่มีคณะกรรมการพิจารณา หรือการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นต้น 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ระดับ 5 
(อย่างน้อย 1 

เรื่อง) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ คปสอ. มีการพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
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2. เพ่ือพัฒนางานวิชาการของหน่วยงานในระดับอำเภอ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คปสอ. ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลจากรายงาน/เอกสารผลงานวิจัย ของ คปสอ./การนำเสนอและ

เผยแพร่ 
2. ติดตามในการนิเทศงานผสมผสาน 

แหล่งข้อมูล รายงานการประเมิน เอกสารผลงานวิจัย การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
รายการข้อมูล 1 A = ผลการประเมินระดับความสำเร็จของ คปสอ. ในการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้

สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  A 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- คปสอ. มีการ

กำหนดหัวข้อ
วิจัยที่สอดคล้อง
กับปัญหาระดับ
อำเภอ และ 
จัดทำโครงร่าง
การวิจัย 

- คปสอ. นำเสนอ
โครงร่างการวิจัย 
(ในการนิเทศงาน
ผสมผสาน รอบ
ที่ 1) 

- มีเอกสาร
ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

- คปสอ. นำเสนอ
ผลงานวิจัย  
(ในการนิเทศงาน
ผสมผสาน รอบ
ที่ 2) 

- เผยแพร่ผลงาน
การวิจัย  

วิธีการประเมินผล  ประเมินผลจากเอกสารการระบุปัญหาของ คปสอ. โครงร่างการวิจัย ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

- คปสอ. มีการจัดทำ
งานวิจัยและพัฒนาให้
สอดคล้องกับปัญหาระดับ
อำเภอ (ผลงานระดับ 5) 

คปสอ. - - - - 0 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางจุรินทร์ เจริญผล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. นายจิรพงษ์ แสงทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นายวินิจ อินพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์ 
1. มีการจัดทำโครงร่างการวิจัย ที่มีหัวข้อการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับ

อำเภอ 
2. มีการนำเสนอโครงร่างการวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) ในการนิเทศงาน

ผสมผสาน  
3. มีผลงานวิจัย แล้วเสร็จสมบูรณ์ (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) 
4. มีการนำเสนอผลงานวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) ในการนิเทศงาน

ผสมผสาน  
5. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) 

 
ผลการประเมิน 
ระดับความสำเร็จ คะแนนที่ได้จากการประเมิน หมายเหตุ 

ระดับ 1 1 คะแนน  
ระดับ 2 2 คะแนน  
ระดับ 3 3 คะแนน  
ระดับ 4 4 คะแนน  
ระดับ 5 5 คะแนน  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวินิจ อินพรหม โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 306  
โทรศัพท์มือถือ : 098 016 1346 E-mail : tangtai.com@hotmail.co.th   
ชื่อ – สกุล :  นายจิรพงษ์ แสงทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 306  
โทรศัพท์มือถือ : 089 9779240 E-mail : jirapongst@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางจุรินทร์ เจรญิผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 306  
โทรศัพท์มือถือ : 087 293 5160 E-mail : jp_rin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสนุทร คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 074 613 127 ต่อ 201 
โทรศัพท์มือถือ : 081 963 7742 E-mail : sunthorn6@gmail.com 

 


