
กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตรส์าธารณสขุ        ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ

แนวทางการบริหารแผนงานโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2

2

การอนุมัติงบด าเนินงาน สป.

11,764,288

ปี 2561 ปี 2562  

งบด าเนินงาน

ประมาณการงบ 
ปี  2562

12,515,200

งวด 1
จัดสรรเฉลี่ย  54%

งวด2
จัดสรรเฉลี่ย 46%

750,912

5,411,572

6,352,715

ลดลง
6%



การจัดสรรงบด าเนินงาน สป.

งบ 11,764,288 บาท

จัดสรร สสจ.

67.31%  =7,918,288 บาท

สสจ./ สสอ.             
/ รพ. / รพสต.           

(สมัครของบสนับสนนุ)

จัดสรรงบวิจัยจัดสรร สสอ.

32.27%  = 3,796,000 บาท 0.43% = 50,000 บาท

แผนงานโครงการ

=14.87%
กองกลาง
=51.58%



การจัดสรรงบด าเนินงาน สป.

สสจ.

1.จัดสรรส าหรับด าเนินโครงการตามแผนฯ 1,749,860 บาท

4.จัดสรรค่าเดินทางไปราชการ 1,600,000 บาท

5.จัดสรรรับการตรวจราชการ เขต 12 250,000 บาท

6.จัดสรรมหกรรมวิชาการระดับจังหวัด 200,000 บาท

3.จัดสรรค่าบริหารจัดการ สสจ. 2,700,000 บาท

งบ

7.จัดสรรประกวด อสม.(จว./เขต/ประเทศ) 400,000 บาท

8.จัดสรร รับเสด็จ (TO BE NO.1) 700,000 บาท

9.จัดสรร ผบก.ในสสจ. 80,000 บาท

700,000 บาท2.จัดสรร รับเสด็จ พอสว. (รอจัดสรรรวมอยู่ในแผนงานโครงการ

10.ส ารองฉุกเฉิน 176,000 บาท



การจัดสรรงบด าเนินงาน สป.

สสอ.

2.จัดสรรค่าประกวด สสอ. / รพสต. 400,000 บาท

3.จัดสรร พื้นที่รับการตรวจราชการ 20,000 บาท

4.จัดสรร นิเทศงานผสมผสานในระดับอ าเภอ 176,000 บาท

1.จัดสรรค่าบริหารจัดการ สสอ. 3,200,000 บาท

งบ
เดิม ใหม่

700,000 บาท

20,000 บาท

176,000 บาท

3,500,000 บาท



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสจ.พัทลุง

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ภาพรวม (ร้อยละ) 100.00 33.00 55.00 80.00 100.00

รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) 100.00 33.00 55.00 80.00 100.00

รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 100.00 33.00 55.00 80.00 100.00



แนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สสจ.พัทลุง จะมีการติดตามผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทุกเดือน  ทั้งนี ้ทุกหน่วยงาน/กลุ่มงานใน สสจ. จะต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองทุกเดือน 

กรณีการใช้จ่ายงบประมาณ มีปัญหา/อุปสรรค ที่ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ให้รายงานมายังผู้บริหาร 
ทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป



ปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562

ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบ
(ทุกงบ)

สรุปและรายงานผลการใช้จ่ายต่อผู้บริหาร



  
เป้าหมายการพฒันาสขุภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



  
ระบบสขุภาพมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสขุภาพดี

ชมุชนพ่ึงตนเอง สู่เมืองสขุภาวะท่ียัง่ยืน 

    วิสยัทศัน์ 



  
พทัลงุเป็นสงัคมสขุภาวะ ประชนสขุภาพดี 

 เจ้าหน้าท่ีมีความสขุ 

    Ultimate Goal 



ความรู้น้อย 

เจ็บป่วย 

ยากจน 

การศึกษาดี 

สุขภาพดี 

เศรษฐกิจดี 

สังคมดี 

สุขภาวะ 

สุขภาวะ 

4 

    ใช้หลักการ 4 ดี 



  
1 ลดการป่วย/ตายด้วยโรคท่ีส าคญัของจงัหวดั 
2 มีชมุชนต้นแบบจดัการสขุภาพท่ีเข้มแขง็ 
3 ทกุองคก์รมีนโยบายด้านสขุภาพของหน่วยงาน 
4 โรงพยาบาลทกุแห่งผา่นเกณฑ ์HA  
5 สถานบริการเป็นหน่วยบริการ ผา่นเกณฑค์ณุภาพ 
6 บคุลากรสาธารณสขุเป็นบคุลต้นแบบคนสขุภาพดี 
7 เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจในงาน มีความสมดลุระหว่างชีวิตและการท างาน 
8 พฒันาวตักรรมและการวิจยั 

  

   ตวัช้ีวดัเชิงยทุธศาสตร ์



            ยทุธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนระดบัจงัหวดั 

o NCD Plus 
o Anemia Mobile 
o พชอ 
o อาหาร/ผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

o อบุติัเหตจุราจร 
o ไข้เลือดออก 
o ครรภซ์ า้ในวยัรุ่น 
o สงูดีสมส่วน 
o วณัโรค 
 

4 รกุ 5 รบั 
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7 

ด้านการจัดการ
ปัญหาสุขภาพ 

จัดการปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญให้

ลดลง 
เตรียมพร้อมสู่สังคม

ผู้สูงอายุ 

แก้ไขปัญหาโรค
เรื้อรังเชิงรุก 

ลดปัญหาสุขภาพใน
วัยรุ่น (ตั้งครรภ์ที่ไม่
พร้อม/ยาเสพติด) 

สร้างระบบ
สุขภาพชุมชน 

ส่งเสริมการจัดการ
สุขภาพในชุมชน 

สร้างระบบจัดการสุขภาพ
ให้เข้มแข็ง 

ขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพ 

น านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

สร้างความร่วมมือ
กับภาคีทุกภาคส่วน 

พัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

คุณภาพหน่วย
บริการทุติยภูม ิ

คุณภาพการวินิจฉัย 
รักษา 

คุณภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิ สร้างเครือข่ายเฝ้า

ระวังปัญหาสุขภาพ 

สร้างนวัตกรรม  
พัฒนาองค์กร บุคลากร 

พัฒนาวิชาการ องค์
ความรู้ นวัตกรรม บุคลากรมีความ

เชี่ยวชาญ 

หน่วยบริการมี
สมรรถนะสูง 

ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน 
ประชาชนสุขภาพด ีชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ  

สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Strategy Positioning)  
 เพื่อขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ 



ปัญหาสาธารณสขุท่ีส าคญัของจงัหวดัพทัลงุ  
ส าหรบัวางแผนแก้ปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5 บาดเจบ็/ตายจากอุบตัเิหตุทางถนน 

2 ไขเ้ลอืดออก 

1 เบาหวาน/ความดนัโลหติสงู/ไต 

3 โรคหวัใจ/หลอดเลอืด 

4 มะเรง็ทุกชนิด 

วณัโรค 

7 การฆา่ตวัตายส าเรจ็ 

6 อนามยัแมแ่ละเดก็ 

8 ยาเสพตดิ 

9 สงูดสีมสว่น 

10 
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รายละเอียดค่าเป้าหมายการพฒันาสขุภาพ 
ประจ าปี 2562 และเป้าหมายระยะ 5 ปี  



1. ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคมุครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

1 รอ้ยละของอ าเภอมกีารพฒันาคุณภาพชวีติ
ระดบัอ าเภอ (พชอ.) ทีม่คีุณภาพ 

PA ปลดั 
(1.1) 

รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

2 อตัราสว่นการตายมารดา PA ผตร. 
(6.1) 
เขต 12 

ไมเ่กนิ 17  
ต่อแสนการเกดิมชีพี 

0 
ต่อแสน 

การเกดิมชีพี 

0 
ต่อแสน 

การเกดิมชีพี 

0 
ต่อแสน 

การเกดิมชีพี 

0 
ต่อแสน 

การเกดิมชีพี 

3 ระดบัความส าเรจ็ของพฒันาการเดก็ตาม
มาตรฐาน 
1. เดก็ 0-5 ปี ไดร้บัการคดักรอง

พฒันาการ 
2. เดก็ 0-5 ปี ทีไ่ดร้บัการคดักรอง

พฒันาการ พบสงสยัลา่ชา้ 
3. เดก็ 0-5 ปี ทีไ่ดร้บัการคดักรอง

พฒันาการ พบสงสยัลา่ชา้ ไดร้บัการ
ตดิตาม/สง่ต่อ 

4. เดก็พฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้
พฒันาการดว้ย TEDA4I 

PA ผตร. 
(6.2) 

 
 

รอ้ยละ 90 
 

รอ้ยละ 20 
 

รอ้ยละ 90 
 
 

รอ้ยละ 60 
 

 
 

รอ้ยละ 97.84 
 

รอ้ยละ 29.52 
 

รอ้ยละ 96.59 
 
 

รอ้ยละ 44.38 
 

 
 

รอ้ยละ 98 
 

รอ้ยละ 25 
 

รอ้ยละ 98 
 
 

รอ้ยละ 60 

 
 

รอ้ยละ 98 
 

รอ้ยละ 25 
 

รอ้ยละ 98 
 
 

รอ้ยละ 70 

 
 

รอ้ยละ 98 
 

รอ้ยละ 25 
 

รอ้ยละ 98 
 
 

รอ้ยละ 80 
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1. ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคมุครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

4 โรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มได้
ตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital 

PA ผตร. 
(7) 

- ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ย
ละ 40 

- ระดบัดมีาก Plus 1 
แหง่ 

- ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป 
รอ้ยละ 100 

- ระดบัดขีึน้ไป รอ้ย
ละ 72.73 (5 รพ.) 

- ระดบัดมีาก รอ้ยละ 
27.27 (3 รพ.) 

- ระดบัดมีากขึน้
ไป รอ้ยละ 40 

- ระดบัดมีาก 
Plus 1 แหง่ 

 

- ระดบัดมีากขึน้
ไป รอ้ยละ 70 

- ระดบัดมีาก 
Plus 3 แหง่ 

 

- ระดบัดมีากขึน้
ไป รอ้ยละ 100 

- ระดบัดมีาก 
Plus 6 แหง่ 

 

5 รอ้ยละของเดก็อาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น รอ้ยละ 57 รอ้ยละ 49.59 รอ้ยละ 57 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 63 

6 อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี ไมเ่กนิ 38 ต่อหญงิอาย ุ
15-19 ปี พนัคน 

20.40 ต่อหญงิอาย ุ
15-19 ปี พนัคน 

ไมเ่กนิ 38 ไมเ่กนิ 36 ไมเ่กนิ 34 

7 1) อตัราผูป้ว่ยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่
เสีย่งเบาหวาน  

2) อตัรากลุม่เสีย่งและสงสยัปว่ยความดนั
โลหติสงูไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น 

ไมเ่กนิ รอ้ยละ 2.40 
 

ไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 20 

1.96 % 
 

20.01 

ไมเ่กนิ 2.40 % 
 

รอ้ยละ 20 
 

ไมเ่กนิ 2.16 % 
 

รอ้ยละ 40 
 

ไมเ่กนิ 2.00 % 
 

รอ้ยละ 60 
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1. ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคมุครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

8 รอ้ยละเดก็กลุม่อาย ุ0-12 ปีฟนัดไีมม่ผี ุ
(cavity free) 

รอ้ยละ 56 รอ้ยละ 74.43 รอ้ยละ 75 รอ้ยละ 77.5 รอ้ยละ 80 

9 รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิ
สุขภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ ์

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

10 ผลติภณัฑส์ุขภาพกลุม่เสีย่งทีไ่ดร้บัการ
ตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

รอ้ยละ 97 รอ้ยละ 98.61 รอ้ยละ 97 รอ้ยละ 98 รอ้ยละ 99 

11 ระดบัความส าเรจ็ของจงัหวดัในการพฒันา
ศูนยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

ระดบั 5 ระดบั 5 
 

ระดบั 5 
 

ระดบั 5 
 

ระดบั 5 
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2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

12 รอ้ยละของคลนิิกหมอครอบครวัทีเ่ปิด
ด าเนินการในพืน้ที ่(Primary Care Cluster) 

PA ปลดั 
(1.1) 

รอ้ยละ 36 
(สะสม) 

12 ทมี 30 ทมี 52 ทมี 52 ทมี 

13 1) โรงพยาบาลทีใ่ชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 
(RDU) 

PA ปลดั 
(2.1) 

- RDU ขัน้ที ่1 95 % 
- RDU ขัน้ที ่2 20 % 

- RDU ขัน้ที ่1 100 % 
- RDU ขัน้ที ่2 9.09 % 

- RDU ขัน้ 1 95% 
- RDU ขัน้ 2 20 % 

RDU ขัน้ 3  
80 % 

2) โรงพยาบาลทีม่รีะบบจดัการการดืย้าตา้น
จุลชพีอยา่งบรูณาการ (AMR) 

PA ปลดั 
(2.2) 

รอ้ยละ 20 
(รพศ./รพท.) 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

14 อตัราความส าเรจ็การรกัษาผูป้ว่ยวณัโรคปอด
รายใหม ่

PA ปลดั 
(3) 

รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 93.02 รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 85 

15 1) รอ้ยละผูต้ดิยาเสพตดิทีบ่ าบดัครบตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดและไดร้บัการตดิตามดแูล
ต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate) 

PA ผตร. 
(8.1) 

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 30 

2) รอ้ยละของผูใ้ชแ้ละผูเ้สพทีบ่ าบดัครบตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดของแต่ละระบบหยดุเสพ
ต่อเน่ืองหลงัจ าหน่ายจากการบ าบดั 3 
เดอืน (3 months remission rate) 

PA ผตร. 
(8.1) 

 

รอ้ยละ 92 รอ้ยละ 96.48 รอ้ยละ 92 รอ้ยละ 96 รอ้ยละ 98 
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2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 

2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

16 อตัราตายของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง และ
ระยะเวลาทีไ่ดร้บัการรกัษาทีเ่หมาะสม 
1) รอ้ยละอตัราตายของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

ตบี/อุดตนั (I63) 
2) รอ้ยละอตัราตายของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

แตก (I60-I62) 
3) รอ้ยละอตัราตายของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

แตก (I60-I69) 
4) รอ้ยละผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง (I60-I69) ทีม่ี

อาการไมเ่กนิ 22 ชัว่โมง ไดร้บัการรกัษาใน 
Stroke Unit 

5) รอ้ยละผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/อุดตนั
ระยะเฉียบพลนั (I63) ทีม่อีาการไมเ่กนิ 4.5 ชวั
โมง ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาละลายลิม่เลอืดทาง
หลอดเลอืดด า ภายใน 60 นาท ี

6) รอ้ยละผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองแตก (I60-
I62) ไดร้บัการผา่ตดัสมองภายใน 90 นาท ี

PA ผตร. 
(9.1) 

 
 

น้อยกวา่ รอ้ยละ 5 
 

น้อยกวา่ รอ้ยละ 25 
 

น้อยกวา่ รอ้ยละ 7 
 

รอ้ยละ 50 
 
 

รอ้ยละ 50 
 
 
 

รอ้ยละ 60 
 

 
 

น้อยกวา่ รอ้ยละ 5 
 

น้อยกวา่ รอ้ยละ 25 
 

น้อยกวา่ รอ้ยละ 7 
 

รอ้ยละ 50 
 
 

รอ้ยละ 50 
 
 
 

รอ้ยละ 60 
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2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 

2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

17 อตัราตายผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบ
รุนแรง Community-acquired 

PA ผตร. 
(9.2) 

น้อยกวา่  
รอ้ยละ 30 

น้อยกวา่  
รอ้ยละ 30 

18 อตัราเสยีชวีติของผูป้ว่ยวกิฤตฉุกเฉิน 
(Triagel level 1) ภายใน 24 ชัว่โมง ใน
โรงพยาบาล A, S, M1 

PA ผตร. 
(9.3) 

ไมเ่กนิ รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 2.54 ไมเ่กนิ รอ้ยละ 10 ไมเ่กนิ รอ้ยละ 6 
 

ไมเ่กนิ รอ้ยละ 4 

19 รอ้ยละของผูป้ว่ยนอกทัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิาร
ตรวจ วนิิจฉยั รกัษาโรคดว้ยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 32.06 รอ้ยละ 35 
 

รอ้ยละ 45 
 

รอ้ยละ 50 
 

20 รอ้ยละของผูป้ว่ย CKD ทีม่อีตัราการลดลง
ของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr 

รอ้ยละ 67 รอ้ยละ 60.97 รอ้ยละ 67 รอ้ยละ 69 รอ้ยละ 71 
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3. บคุลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 

2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

21 จงัหวดัมกีารบรหิารจดัการก าลงัคนทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

PA ปลดั 
(4.1) 

รอ้ยละ 70 1 จงัหวดั 1 จงัหวดั 
 

1 จงัหวดั 
 

22 จ านวนหน่วยงานทีเ่ป็นองคก์รแหง่ความสุข PA ปลดั 
(4.2) 

จงัหวดัละ 1 แหง่ อ าเภอละ 1 แหง่ รอ้ยละ 50 
 

รอ้ยละ 100 

23 รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 

รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 98.14 รอ้ยละ 98 รอ้ยละ 99 รอ้ยละ 100 

24 อตัราการคงอยูข่องบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate) 

รอ้ยละ 88 รอ้ยละ 94.14 รอ้ยละ 95 รอ้ยละ 96 รอ้ยละ 97 
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4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

25 จงัหวดัมกีารด าเนินงาน Digital Transformation 
- AI : AI Unit, CXR, Retina 
- Smart Hospital : Queue, Less paper 
- Big Data Analysis : ตา ไต หวัใจ 

PA ปลดั 
(5.1) 

เขตละ 1 จงัหวดั 1 จงัหวดั 1 จงัหวดั 
 

1 จงัหวดั 
 

26 มกีารใช ้Application ส าหรบั PCC ใน PCC ทุก
แหง่ 

PA ปลดั 
(5.2) 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100  รอ้ยละ 100  
 

รอ้ยละ 100  
 

27 รพ.สต. ผา่นเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ  
รพ.สต.ตดิดาว 

PA ปลดั  
(1.2) 

รอ้ยละ 60 
(สะสม) 

รอ้ยละ 34.31 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 
 

28 รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤต
การเงนิ ระดบั 7 

PA ผตร. 
(10) 

ระดบั 7  
ไมเ่กนิ รอ้ยละ 4 

รอ้ยละ 9.09 
(1 แหง่) 

รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0 

29 โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผา่นการรบัรอง HA ขัน้ 3 

PA ผตร. 
(11.1) 

- รพศ./รพท. รอ้ยละ 100 
- รพช. รอ้ยละ 90 

- รพท. 100% 
- รพช. 90% 

- รพท. 100% 
- รพช. 100% 

- รพท. 100% 
- รพช. 100% 

- รพท. 100% 
- รพช. 100% 

30 ระดบัความส าเรจ็ของสว่นราชการใน สป. ที่
ด าเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัทีผ่า่นเกณฑก์ าหนด (PMQA) 

PA ผตร. 
(11.2) 

- สสจ. ระดบั 5 
- สสอ.ระดบั 5 รอ้ยละ 40 

- สสจ. ระดบั 5 
- สสอ.ระดบั 5 
รอ้ยละ 40 

- สสจ. ระดบั 5 
- สสอ.ระดบั 5 
รอ้ยละ 40 

- สสจ. ระดบั 5 
- สสอ.ระดบั 5 
รอ้ยละ 80 

- สสจ. ระดบั 5 
- สสอ.ระดบั 5 
รอ้ยละ 100 
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4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
สว่นกลาง
เน้นหนกั 

เกณฑ ์กสธ./ 
เป้าหมายปีงบฯ 

2562 

Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

31 หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขผา่น
เกณฑก์ารประเมนิ ITA 

ระดบัสงูมาก  
(80-100 คะแนน) 

รอ้ยละ 90 

ระดบัสงูมาก  
(80-100 คะแนน) 

รอ้ยละ 100 

ระดบัสงูมาก  
(80-100 คะแนน) 

รอ้ยละ 90 

ระดบัสงูมาก  
(80-100 คะแนน) 

รอ้ยละ 90 

ระดบัสงูมาก  
(80-100 คะแนน) 

รอ้ยละ 90 
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5. ตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตรแ์ละปัญหาสขุภาพของจงัหวดัพทัลงุ 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
เกณฑ ์กสธ./ 

เป้าหมาย ปีงบฯ 2562 
Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

32 อตัราปว่ยดว้ยโรคไขเ้ลอืกออก ลดลงจากคา่มธัยฐาน 
5 ปียอ้นหลงั 20%  

66.38 ต่อแสน 
ปชก. (25.09.61) 

ลดลงจากคา่มธัยฐาน 
5 ปียอ้นหลงั 20%  

ลดลงจากคา่มธัยฐาน 
5 ปียอ้นหลงั 20%  

ลดลงจากคา่มธัยฐาน 
5 ปียอ้นหลงั 20%  

33 อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ทางถนน ไมเ่กนิ 14 ต่อแสน 
ปชก. 

20.81 ต่อแสน 
ปชก. 

ไมเ่กนิ 14 ต่อแสน 
ปชก. 

ไมเ่กนิ 11 ต่อแสน 
ปชก. 

ไมเ่กนิ 9 ต่อแสน 
ปชก. 

34 1) รอ้ยละของผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีค่วบคุมน ้าตาลได ้ รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 28.73 รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 40 

2) รอ้ยละของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูทีค่วบคุม
ความดนัโลหติได ้

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 42.95 รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 

35 อตัราตายจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด ไมเ่กนิ 26  
ต่อแสน ปชก. 

2.86  
ต่อแสน ปชก. 

ไมเ่กนิ 26  
ต่อแสน ปชก. 

ไมเ่กนิ 24  
ต่อแสน ปชก. 

ไมเ่กนิ 22  
ต่อแสน ปชก. 

36 อตัราตายจากโรคมะเรง็ทุกชนิด 8.78 ต่อแสน 
ปชก. 

(มะเรง็ปอด + 
ตบั) 

ลดลงรอ้ยละ 5 ลดลงรอ้ยละ 8 ลดลงรอ้ยละ 10 

37 อตัราการฆา่ตวัตายส าเรจ็ ไมเ่กนิ 6.3  
ต่อแสน ปชก. 

22.14 
ต่อแสน ปชก. 

ไมเ่กนิ 6.3  
ต่อแสน ปชก. 

ไมเ่กนิ 6  
ต่อแสน ปชก. 

ไมเ่กนิ 5.7 
ต่อแสน ปชก. 
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5. ตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตรแ์ละปัญหาสขุภาพของจงัหวดัพทัลงุ 

ล าดบั ตวัชีว้ดัมุง่เน้น 
เกณฑ ์กสธ./ 

เป้าหมาย ปีงบฯ 2562 
Base data 
ปีงบฯ 2561 

เป้าหมาย 

ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 2562) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบฯ 2564) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบฯ 2566) 

38 รอ้ยละของกลุม่เสีย่งหลกัไดร้บับรกิารป้องกนัเชงิรุก 
การคน้หา การตรวจเลอืด และการไดร้บับรกิารยา
ตา้นไวรสัเอดส ์

รอ้ยละ 95 รอ้ยละ 62.63 รอ้ยละ 95 
 

รอ้ยละ 95 
 

รอ้ยละ 95 
 

39 ผลงานวชิาการไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ในมหกรรม
วชิาการเขตสุขภาพที ่12 

15 รางวลั 12 รางวลั 15 รางวลั   

40 ต าบลทีผ่า่นเกณฑต์ าบลสุขภาวะ ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป
รอ้ยละ 20 

ระดบัพืน้ฐานขึน้
ไป 

3 ต าบล (4.62%) 

- ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป
รอ้ยละ 20 อยา่ง
น้อย อ าเภอละ 1 
ต าบล 

- ระดบัด/ีดมีาก 
อ าเภอละ 1 ต าบล 

- ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป
รอ้ยละ 60  

- ระดบัด/ีดมีาก  
รอ้ยละ 20 

- ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป
รอ้ยละ 100 

- ระดบัด/ีดมีาก  
รอ้ยละ 60 
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ยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานด้านสาธารณสขุ จงัหวดัพทัลงุ ปีงบประมาณ 2562 

จดัการปญัหาสขุภาพ 
สรา้งระบบสขุภาพ 

ชมุชน 
ขบัเคลือ่น 

นโยบายสขุภาพ 
พฒันาองคก์ร  
บุคลากร 

บรกิารมคีุณภาพ 
มาตรฐาน 

5 จุดยนื 
ทางยทุธศาสตร ์

ต าบลสขุภาวะ 

เมืองลงุเมืองสขุภาวะ 

วิสยัทศัน์ 
ระบบสขุภาพทุกระดบัมคีุณภาพมาตรฐาน  

ประชาชนสขุภาพด ีชุมชนพึง่ตนเองทางสขุภาพ สูเ่มอืงสขุภาวะทีย่ ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ดา้นสาธารณสุข 
PP&P Excellence Service Excellence People Excellence Governance Excellence 

ขบัเคล่ือนต าบลสขุภาวะ เน้นหนัก 12 ด้าน 
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 ตวัช้ีวดัต าบลสขุภาวะ 

1. ส่งเสริมสขุภาพตามกลุ่มวยั 
o เดก็ 0-3 ปีไดร้บัการตรวจสขุภาพชอ่งปาก รอ้ยละ 60  
o ฝากครรภค์รบ 5 ครัง้ตามเกณฑร์อ้ยละ 70 
o คดักรองพฒันาการเดก็กลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 เดอืน ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 95  
o พบสงสยัพฒันาการล่าชา้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 30 
o ตดิตามสงสยัพฒันาล่าชา้ ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 95 
o คดักรองมะเรง็ปากมดลกู (สะสม ตัง้แต่ 1ตค.57- 30 กย 61 ) เป้าหมายรอ้ยละ 80 
o ตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นมโดย จนท.ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80  

2. อนามยัเจริญพนัธุ ์ในระดบัต าบล 
3. ต าบล L T C 
4. แพทยแ์ผนไทยระดบัต าบล  
o มแีละใชย้าสมุนไพร 15 รายการ 
o มศีนูยเ์รยีนรูแ้พทยแ์ผนไทยในชุมชน ต าบลละ 1 แหง่ 
o รอ้ยละของผูป้ว่ยนอกไดร้บับรกิารแพทยแ์ผนไทย รอ้ยละ 30  

5. ต าบลจดัการสขุภาพ  ผา่นเกณฑร์ะดบัดีมาก 



 ตวัช้ีวดัต าบลสขุภาวะ 

6. รพสต.ติดดาว  
o ใชเ้กณฑม์าตรฐานของ สป. เกณฑ ์ผา่น 5 ดาว อยา่งน้อยต าบลละ 1 แหง่ (ด าเนินการทุก รพสต.) 

7. DHB/DHS ใช้หลกัการของ UCARE (เช่ือมกบัต าบลควบคมุโรคเข้มแขง็) 
1. ทมี (รฐั เอกชน ทอ้งถิน่) 
2. ใชชุ้มชนเป็นฐาน 
3. ชืน่ชมความส าเรจ็ 
4. ระดมทรพัยากรรว่มกนั 
5. แกป้ญัหาสขุภาพในชุมชนอยา่งน้อย  1เรือ่ง 
เกณฑ ์ตอ้งผา่นทุกขอ้ 
o ดคู าสัง่ กรรมการ  - วนิิจฉยัชุมชน  - แผนชุมชน  - ความภาคภมูใิจ - การบอกเล่า  

- หลกัฐานเชงิประจกัษ ์- การสนบัสนุนทรพัยากรรว่มกนั  (อปท. / รฐั / เอกชน) 
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 ตวัช้ีวดัต าบลสขุภาวะ 

8. หน่วยงานคณุธรรม  
1. มนีโยบายของผูน้ าเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 
2. มอีตัลกัษณ์และประกาศใหร้บัรูโ้ดยทัว่กนั 
3. มแีผนและด าเนินการตามแผน 
4. มกีารประเมนิผล ตดิตาม 
5. มกีารปรบัปรงุและพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
ตอ้งผา่นทุกขอ้ ท าทุกหน่วยงาน 

9. ระบบ EMS ในต าบล 
o มหีน่วยปฏบิตักิารกูช้พีเบือ้งตน้ (FR) อยา่งน้อยต าบลละ 1 หน่วย ท าทุกต าบล 



 ตวัช้ีวดัต าบลสขุภาวะ 

10. GREEN and CLEAN  
o ระดบัพืน้ฐาน 
o ระดบัด ี
o ระดบัดมีาก 

11. คุ้มครองผูบ้ริโภคระดบัต าบล (ผลิตภณัฑส์ขุภาพ) ยา อาหาร เครื่องส าอาง  
o RDU (การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล) 
o น ้าดืม่ (ประชารฐั) มไีมทุ่กต าบล 
o ผลติภณัฑส์ขุภาพ  
o รา้นช าคุณภาพ ระดบัพืน้ฐาน ด ีดมีาก 

12. ต าบลควบคมุโรคเข้มแขง็ 
o ระดบัพืน้ฐาน 
o ระดบัด ี
o ระดบัดมีาก 
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การวดัผลต าบลสขุภาวะ 

o ระดบัพืน้ฐาน  ตอ้งผา่น ขอ้ 1 – 9 และ ขอ้ 10 – 12 ระดบัพืน้ฐาน 
 

o ระดบัดี  ตอ้งผา่น ขอ้ 1 – 9 และ ขอ้ 10 – 12 ระดบั ด ี
 

o ระดบัดีมาก  ตอ้งผา่น ขอ้ 1 – 9 และ ขอ้ 10 – 12 ระดบัดมีาก 
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ถาม – ตอบ ปัญหา รับฟังความคิดเห็น 
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