
ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (MOU)
ระหว่ำงคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ (คปสอ.)

กับ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

(29 ตัวชี้วัด)



2

ตัวชี้วัดประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ยุทธฯ 20 ปี กสธ. 67 ตัวชี้วัด ประเด็นเร่งรัดของกลุ่มงำน 65 ตัวชี้วัด

วัดส่วนกลำง,เขต/ไม่เป็นพื้นที่ด ำเนินกำร 10 ตัวชี้วัด ยุทธฯ 20 ปี กสธ. + กลุ่มงำน = 122 ตัวชี้วัด

วัดเฉพำะจังหวัด 15 ตัวชี้วัด วัด คปสอ. 107 ตัวชี้วัด

MOU คปสอ. 29 ตัวชี้วัด ต ำบลสุขภำวะ 10 ประเด็น 19 ตัวชี้วัดตัวชี้วัด Monitor 59 ตัวชี้วัด

*** ณ 29 พฤศจิกายน 2562

- ยุทธฯ กสธ. 13 ตัวชี้วัด
- ประเด็นเร่งรัดของกลุ่มงำน 16 ตัวชี้วัด

57 ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ปีงบฯ 2563 กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร้อยละ 100 บริหารทั่วไป สาคร ชูภักดี

2 ร้อยละของสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูลระดับอ าเภอ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

อนิรุธ นาคะวโิรจน์

3 ร้อยละของโรงพยาบาลของรัฐที่เป็น Smart 
Hospital

ร้อยละ 100 พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

อนิรุธ นาคะวโิรจน์

4 ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ 
คปสอ. ผ่านเกณฑ์ ปี 2563 (งบค่าเสื่อม)

เบิกจ่าย ร้อยละ 100 พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

จุรินทร์  เจริญผล 
อรสา ยิ่วเหล็ก

5 ความส าเร็จของการด าเนินงานอ าเภอ TO BE 
NUMBER ONE

ขั้นที่ 5 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด

จิราภรณ์  เทพหนู 

6 ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร

ขั้นที่ 5 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด

เอกอร  สว่างนิพันธ์



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ปีงบฯ 2563 กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

7 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดราย
ใหม่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ควบคุมโรคติดต่อ เกษณี  ไชยเพชร 

8 ร้อยละของอ าเภอมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตามแนวทางการจัดการพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสาน ในต าบลเสี่ยงสูงทุกต าบล

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ควบคุมโรคติดต่อ ศรีอรรถ  แก้วทิพย์

9 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่
ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ควบคุมโรคติดต่อ พัชรี  โยมเอียด

10 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ควบคุมโรคติดต่อ พัชรี  โยมเอียด



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ปีงบฯ 2563 กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
11 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ

แสนคน
ไม่เกิน 17 

ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ส่งเสริมสุขภาพ นารถอนงค์  ประดับทรัพย์

12 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ส่งเสริมสุขภาพ มานิตา  เสรีประเสริฐ
13 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ส่งเสริมสุขภาพ สมคิด  ฤทธิศักดิ์

14 ร้อยละของจ านวนครอบครัวไทยในอ าเภอ
มีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ส่งเสริมสุขภาพ วิชา  สันติภาพถาวร

15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ. RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 และ RDU 

ขั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

เอมจิตร  สุขสกุล

16 ระดับความส าเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย

โรงพยาบาลทุกแห่ง
ผ่านเกณฑ์

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

พรชนก  เจนศิริศักดิ์



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ปีงบฯ 2563 กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
17 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม./ศสช. ที่ให้บริการสุขภาพ

ช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ทันตสาธารณสุข จิตรา  ปราบปรี

18 ร้อยละของการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชน
ในพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ทันตสาธารณสุข จิตรา  ปราบปรี

19 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity  free) 
(เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
40)

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ทันตสาธารณสุข ลักขณา  พืชมงคล
สุนิสา  คงศรี

20 ระดับความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

สสอ. ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ประกันสุขภาพ ปิยะมาลย์ ฉ่ าเฉกหงษ์

21 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน

ร้อยละ 0 ประกันสุขภาพ กิติศักดิ์  เมืองหนู

22 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 100 พัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ

อรสา  เหล่าเจริญสุข



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ปีงบฯ 2563 กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
23 จ านวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 บริหารทรัพยากรบุคคล สานิตย์  เพชรสุวรรณ

24 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ผ่านร้อยละ 90 
(ไตรมาส 3)

นิติการ เฉลิม ไตรสุวรรณ์

25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนินงาน
พัฒนาตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN 
HOSPITAL ได้มาตรฐานระดับพื้นฐานขึ้นไป

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

มานพ  รามทอง

26 ร้อยละของจ านวนตลาดประเภทที่ 2 ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 
2551 ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

นิรัตน์  อินสุวรรณ์

27 คุณภาพการด าเนินงานอาชีวอนามัยในระดับ
อ าเภอ

ผ่านเกณฑ์ 5 ขั้นตอน อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

สมศักดิ์  เหล็มนุ้ย



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ปีงบฯ 2563 กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
28 ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ

สาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก
จุฑารัตน์  ไพช านาญ

29 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 งานตรวจสอบและควบคุม
ภายใน

โชติ  ช่วยเนียม


