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หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประสิทธิผล (MOU = 90 คะแนน)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

10 คะแนน

ตัวชี้วัด Key Results 
สสจ.พัทลุง

(33 ตัวชี้วัด)

ต าบลสุขภาวะ
(10 ประเด็นหลัก 16 ตัวชี้วัดย่อย)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

40 คะแนน
ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

10 คะแนน
ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

30 คะแนน

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน
- ให้คะแนนตามนิยาม
ตัวช้ีวัด 

- ประเมินตัวชี้วัดย่อย
รายตัว

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน
- ให้คะแนนตามนิยาม
ตัวช้ีวัด

- ประเมินการผ่านเกณฑ์ต าบล
สุขภาวะ

- ระดับพื้นฐาน = 20 คะแนน
สูตรค านวณคะแนน 
ต.ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป x 20    

ต.ทั้งหมด
- ระดับดี/ดีมาก = 10 คะแนน

ผลงานเด่นระดับสูงสุด
ของ คปสอ.

- ระดับประเทศ 10 คะแนน
- ระดับภาค 8 คะแนน
- ระดับเขต 6 คะแนน
- ระดับจังหวัด 4 คะแนน

จดัเรียงอนัดบั คปสอ. ตามผลคะแนน
ใช้ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 11 เดือน (ตัดยอด 31 สิงหาคม 2564)

ตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น 
ของ นพ.สสจ.พัทลุง

(3 ตัวชี้วัด)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

10 คะแนน

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน
- ให้คะแนนตามนิยาม
ตัวช้ีวัด 

คุณภาพ 
(ผลงานเด่น = 10 

คะแนน)



หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ผลงานเด่นที่น ามาใช้ประเมิน 
o ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตัดสินรางวัล/ประกวด/ประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o ต้องมีประกาศ โล่ เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือหลักฐานรับรองอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานจัดประกวด/

ประเมิน กรณียังไม่ได้รับมอบรางวัลต้องมีเอกสารรับรอง เช่น ประกาศ หนังสือแจ้งผล เป็นต้น
o ต้องเป็นผลงานในระดับหน่วยงาน (รางวัลระบุเป็นชื่อหน่วยงาน) หรือ รางวัล อสม. ดีเด่น
o ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence)

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

2. ระดับของผลงานเด่น (ประเทศ ภาค เขต จังหวัด) หากรายละเอียดของรางวัลไม่ชัดเจน จะพิจารณาจากระดับของหน่วยงานผู้จัด
ประกวด/ประเมิน/ให้รางวัล ว่าเป็นหน่วยงานระดับประเทศ ภาค เขต หรือ จังหวัด (การประเมินรับรองคุณภาพ นับเป็นระดับจังหวัด)



เกณฑ์การให้คะแนนผลงานเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนน เงื่อนไขรางวัล หมายเหตุ

10 ได้รับรางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2) หรือ ระดับดีขึ้นไป

8 ได้รับรางวัลระดับภาค อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2) หรือ ระดับดีขึ้นไป

6 ได้รับรางวัลระดับเขต อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2) หรือ ระดับดีขึ้นไป

4 ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2) หรือ ระดับดีขึ้นไป

ให้คะแนนตามเงื่อนไข เฉพาะรางวัลระดับสูงสุดที่ คปสอ. ได้รับเท่านั้น



ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) คปสอ.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



6

ตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธฯ 20 ปี กสธ. 75 ตัวชี้วัด ยุทธฯ สสจ. + ประเด็นเร่งรัดของกลุ่มงาน 65 ตัวชี้วัด

วัดส่วนกลาง,เขต/ไม่เป็นพื้นที่ด าเนินการ 11 ตัวชี้วัด ยุทธฯ 20 ปี กสธ. + ยุทธฯ สสจ. + กลุ่มงาน = 129 ตัวชี้วัด

วัดเฉพาะจังหวัด 25 ตัวชี้วัดวัด คปสอ. 104 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด Key Results 

สสจ.พัทลุง 33 ตัวชี้วัด

ประเมินต าบลสุขภาวะ 

10 ประเด็น 16 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด Monitor 52 ตัวชี้วัด

*** ณ 15 ธันวาคม 2563

64 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น 

ของ นพ.สสจ.พัทลุง 3 ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นมุ่งเน้นของ นพ.สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

1 ร้อยละของประชากรกลุ่ม Typearea 4,5 ที่ได้รับ
การปรับปรุงข้อมูล

ร้อยละ 30 พัฒนายุทธศาสตร์ฯ อนิรุธ นาคะวโิรจน์

2 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์

ร้อยละ 50 ส่งเสริมสุขภาพ สมคิด ฤทธิศักดิ์

3 ความส าเร็จของการด าเนินงานอ าเภอสร้างสุข ร้อยละ 85 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ อารี ชูสังข์



ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (33 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ตัวชี้วัด

1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100 สาคร ชูภักดี
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 4 ตัวชี้วัด

2 ร้อยละของสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลระดับอ าเภอ ร้อยละ 100 อนิรุธ นาคะวิโรจน์
3 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital ร้อยละ 100 อนิรุธ นาคะวิโรจน์
4 ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ

งบลงทุนของ คปสอ. ผ่านเกณฑ์ ปี 2564 (งบค่าเสื่อม)
ระดับ 5 จุรินทร์ เจริญผล

5 คปสอ. มีการจัดท างานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอ าเภอ 1 เรื่อง (ระดับ 5) จิรพงษ์ แสงทอง 
สุชาติวิทยา ขวัญแก้ว

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2 ตัวชี้วัด
6 ความส าเร็จของการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ขั้นที่ 5 จิราภรณ์ เทพหนู
7 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

ทางถนนในระดับอ าเภอ
ขั้นที่ 5 เอกอร สว่างนิพนธ์



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 5 ตัวชี้วัด

8 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88 เกษณี ไชยเพชร
9 ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ไม่เกินระดับ 3 ทวี ชูช่วย

10 โรงพยาบาลทุกระดับ มีการจัดท าแผนและซ้อมแผน BCP for EID ร้อยละ 100 ทวี ชูช่วย
11 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ร้อยละ 95 พัชรี โยมเอียด
12 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี ร้อยละ 95 พัชรี โยมเอียด

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (33 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด

13 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อแสนฯ นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
14 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 มานิตา เสรีประเสริฐ
15 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 62 มานิตา เสรีประเสริฐ
16 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี 

- สูงดีสมส่วน
- เริ่มอ้วนและอ้วน
- ผอม
- เตี้ย

ร้อยละ 65
ไม่เกินร้อยละ 10
ไม่เกินร้อยละ 5
ไม่เกินร้อยละ 6

ณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง

17 ร้อยละของครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 40 วิชา สันติภาพถาวร
18 ร้อยละของประชาชนวัยท างาน อายุ 18-59 ปี  มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 50 วิชา สันติภาพถาวร

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (33 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2 ตัวชี้วัด

19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
- RDU ขั้นที่ 2
- RDU ขั้นที่ 3
- RDU Community ระดับ 3

ร้อยละ 62
ร้อยละ 32
11 แห่ง

เอมจิตร สุขสกุล

20 ระดับความส าเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 11 แห่ง พรชนก เจนศิริศักดิ์
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 4 ตัวชี้วัด

21 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 40 นฤพงค์ ภักดี
22 อัตราการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดท าความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 40 ชนิฎาาภรณ์ สอนสังข์
23 อัตราการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ในกลุ่มเด็กอายุ 6 ปี ร้อยละ 50 ลักขณา พืชมงคล
24 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม./ศสช .ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ (ตามเกณฑ์) ร้อยละ 65 นฤพงค์ ภักดี

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (33 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 ตัวชี้วัด

25 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
- ระดับ 6
- ระดับ 7

ไม่เกิน ร้อยละ 6
ไม่เกิน ร้อยละ 4

สินีนาฎา อนุมณี

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 3 ตัวชี้วัด
26 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75 อรสา เหล่าเจริญสุข
27 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง 

HA ขั้น 3
ร้อยละ 100 วาสนา ขวัญสกุล

28 ร้อยละ อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ ที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัด

ร้อยละ 100 อาภรณ์ อรุณรัตน์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ตัวชี้วัด
29 หน่วยงานผ่านเกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ คปสอ.

ละ 1 หน่วยงาน
สานิตย์ เพชรสุวรรณ

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (33 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3 ตัวชี้วัด

30 ร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 80 มานพ รามทอง

31 ร้อยละของร้านอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT)
ตามกฎากระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

ร้อยละ 10 นิรัตน์ อินสุวรรณ์

32 ร้อยละของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎากระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพตามแบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ (ตล.2) 
ของกรมอนามัย

ร้อยละ 80 นิรัตน์ อินสุวรรณ์

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 1 ตัวชี้วัด
33 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 โชติ ช่วยเนียม

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (33 ตัวชี้วัด)



แนวทางการประเมินผลต าบลสุขภาวะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง



KPI : ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์
ต าบลสุขภาวะ

ผ่านต าบลสุขภาวะระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 90, ระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 50

o ปี 2561 ด าเนินการใน 65 ต าบล ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 3 ต าบล (ร้อยละ 4.62) ผ่านระดับดี 1 ต าบล (ร้อยละ 1.54) ไม่มีต าบลผ่านระดับดีมาก
o ปี 2562 ด าเนินการใน 65 ต าบล ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 35 ต าบล (ร้อยละ 53.85) ผ่านระดับดี 1 ต าบล (ร้อยละ 1.54) ไม่มีต าบลผ่านระดับดีมาก
o ปี 2563 ด าเนินการใน 65 ต าบล ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 47 ต าบล (ร้อยละ 72.31) ผ่านระดับดีขึ้นไป 16 ต ำบล (รอ้ยละ 24.62) ผ่ำนเกณฑร์ะดบัดีมำก 1 ต ำบล (รอ้ยละ 1.54)

1. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
2. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธ์
3. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย
4. ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอด 31 ส.ค. 64) 

สถานการณ์ :

ยุทธศาสตร์ / มาตรการ / กิจกรรมหลัก : พัฒนาต าบลสุขภาวะ (ด้านสุขภาพ) จ านวน 10 ประเด็น

ระดับความส าเร็จ :

ไตรมาส 1

o จัดท าเกณฑ์การประเมิน 
o ชี้แจงเกณฑ์แก่หน่วยงานในสังกัด
o จัดท าระบบประเมินผล

ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ
o ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 20
o ระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 10

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ
o ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 50
o ระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 30

ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ
o ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 90
o ระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 50

5. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and CLEAN 
6. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค
7. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง
8. ต าบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วย DM และ HT ท่ีควบคุมได้

9. ต าบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

10. ต าบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอดข้อมูล 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

1 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่าน 4 ข้อ
(ไม่เรียง 
ล าดับ)

ผ่าน 6 ข้อ
(ไมเ่รยีง 
ล  ำดบั)

ผ่าน 8 ข้อ
(ไมเ่รยีง 
ล  ำดบั)

1.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65
(เง่ือนไขความครอบคลุมการตรวจโดยทันตบุคลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50)

ทันตสาธารณสุข HDC

1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ไดร้ับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ส่งเสริมสุขภาพ HDC
1.3 ระดับความส าเร็จในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ประเมิน 4 ข้อย่อย)

1.3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ส่งเสริมสุขภาพ HDC
1.3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย

พัฒนาการล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
ส่งเสริมสุขภาพ HDC

1.3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

ส่งเสริมสุขภาพ HDC

1.3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ส่งเสริมสุขภาพ HDC

1.4 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

โรคไม่ติดต่อ HDC

1.5 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย จนท. 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

โรคไม่ติดต่อ HDC

เด็ก 0-5 ปี ประเมินตามช่วงอายุ
ที่ก าหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอดข้อมูล 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

2 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธ์ ได้คะแนน
ร้อยละ 60 - 69 

ได้คะแนน
ร้อยละ 70 - 79 

ได้คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ส่งเสริม
สุขภาพ

แบบ
ประเมิน

3 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย
3.1 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์

ต าบลที่มี รพท./รพช. แพทย์แผน
ไทย

HDC
ร้อยละ 12 - <14 ร้อยละ 14 - <16 ร้อยละ 16 ขึ้นไป

ต าบลที่ไม่มี รพท./รพช.
ร้อยละ 30 - <40 ร้อยละ 40 - <50 ร้อยละ 50 ขึ้นไป

4 ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีแผนพัฒนา/รายงาน
การประชุมบูรณาการ

ร่วมระหว่าง
สาธารณสุขกับ

ท้องถิ่น

มี MOU กับต าบล
ที่มีหน่วย FR

มีหน่วย FR ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

แบบ
ประเมิน

5 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and CLEAN 
5.1 ส้วมสาธารณผ่านเกณฑ์ HAS (5 คะแนน) 
5.2 แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ได้มาตรฐาน CFGT (5 คะแนน)

6-7 คะแนน 8-9 คะแนน 10 คะแนน อนามัย
สิ่งแวดล้อม

รายงาน
กิจกรรม



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอดข้อมูล 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

6 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค
6.1 ร้อยละของร้านช าคุณภาพ

ตรวจ ร้อยละ 80
และ ผ่านคุณภาพ 
ร้อยละ 80 - <90

ตรวจ ร้อยละ 90
และ ผ่านคุณภาพ 
ร้อยละ 90 - <95

ตรวจ ร้อยละ 95
และ ผ่านคุณภาพ 
ร้อยละ 95 ขึ้นไป

คุ้มครอง
ผู้บริโภค

รายงาน
กิจกรรม

7 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ได้คะแนน
ร้อยละ 70 - <80

ได้คะแนน
ร้อยละ 80 - <90

ได้คะแนน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ควบคุม
โรคติดต่อ

แบบ
ประเมิน

8 ต าบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข ทั้งข้อ 8.1 และ 8.2
ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ
HDC

8.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ร้อยละ 41 - <43 ร้อยละ 43 - <45 ร้อยละ 45 ขึ้นไป
8.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่

ควบคุมได้
ร้อยละ 51 - <53 ร้อยละ 53 - <55 ร้อยละ 55 ขึ้นไป



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอดข้อมูล 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

9 ต าบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ์

ประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน
ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 1-4 ทุกข้อ
1. หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสขุภาพ และมีข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวในชุมชน โดยมีการประเมิน
คัดกรองครอบคลุม จ านวน 6 เรื่อง คือ
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง

4. ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สงูอายุคณุภาพ กรมอนามัยอย่างน้อยต าบลละ 1 ชมรม

ส่งเสริม
สุขภาพ

- HDC (ข้อ 1)
- แบบประเมิน 

(ข้อ 2,3,4)



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอดข้อมูล 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

10 ต าบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว

ประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน
ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ
1. รพ.สต. ทุกแห่งในต าบลผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

(คงสภาพ/รับรองใหม่)
2. ครู ค. สุ่มประเมินการคงสภาพ รพ.สต.ติดดาว อย่างน้อย

ต าบลละ 1 รพ.สต. และรายงานผลการประเมิน
3. รพ.สต. ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว และ

รายงานผลการประเมิน

พัฒนา
คุณภาพ

แบบประเมิน

***รายละเอียดเกณฑ์รายข้อตามนิยามตัวชี้วัดของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ



การวัดผลต าบลสขุภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน การวัดผลต าบลสุขภาวะ
ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก

1 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
2 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธ์ ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
3 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
4 ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
5 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and CLEAN ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
6 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
7 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
8 ต าบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ที่ควบคุมได้
ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก

9 ต าบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

10 ต าบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ผ่านเกณฑ์

ตัดยอดข้อมูล 31 สิงหาคม 2564



การวัดผลต าบลสขุภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงื่อนไขการประเมิน
o เกณฑ์ข้อที่มีการประเมินเป็นรายสถานบริการ กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง 

ต าบลจะผ่านเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อสถานบริการในต าบลนั้นผ่านเกณฑ์ทุกสถานบริการ 
(ความครอบคลุมคิดตามพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานบริการ)

o การประเมินต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง 
ผลการประเมินใช้คะแนนของสถานบริการที่ได้คะแนนต่ าสุด

o การประเมินต าบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ จะต้องผ่าน
เกณฑ์ตามระดับการประเมินทั้ง ในประเด็นย่อย ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ และ
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ทั้งสองประเด็น

o ประเมินโดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และส่งกลับข้อมูลให้ คปสอ. ตรวจสอบและรับรอง



เป้าหมายการพัฒนาต าบลสขุภาวะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพทัลุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

- ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 60

- ผ่านระดับดี 1 ต าบล/
อ าเภอ

- ผ่านระดับดีมาก 
1 ต าบล/อ าเภอ

- ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 70

- ผ่านระดับดี/ดีมาก 
ร้อยละ 30

- ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 80

- ผ่านระดับดี/ดีมาก 
ร้อยละ 40

- ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 90

- ผ่านระดับดี/ดีมาก 
ร้อยละ 50

- ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 100

- ผ่านระดับดี/ดีมาก 
ร้อยละ 60



เกณฑ์การให้คะแนนต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

o ประเมินการผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ (30 คะแนน)
▪ ต าบลผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป = 20 คะแนน

สูตรค านวณคะแนน  ต าบลผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป x 20
ต าบลทั้งหมด

▪ ต าบลผ่านระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 50 = 10 คะแนน
(ช่วงการปรับคะแนน +/- 10 % ต่อ 2 คะแนน)

o ประเมินตัวชี้วัดย่อยรายตัว (10 คะแนน)
▪ ประเมินระดับ คปสอ.
▪ ตัวชี้วัดละ 5 คะแนน ให้คะแนนตามนิยามตัวชี้วัด
▪ ปรับเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ร้อยละ คะแนน
0 – < 10 2 คะแนน
10 – < 20 4 คะแนน
20 – < 30 6 คะแนน
30 – < 40 8 คะแนน
40 – > 50 10 คะแนน คะแนนรวม 40 คะแนน



ดาวน์โหลดนิยามตัวชี้วัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพทัลุง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://data.ptho.moph.go.th/inspec/kpi_template_64.php



การนิเทศงานผสมผสาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



วตัถปุระสงคข์องการนิเทศงานผสมผสาน

Monitoring
การก ากบัติดตาม

Evaluation
การประเมินผล

Audit
การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง

• แผนยุทธศาสตร์
• แผนปฏบิตักิาร
• การบรหิารจดัการ 

คน เงนิ ของ
• การตรวจสอบภายใน
• ธรรมาภบิาล

• KPI เปรยีบเทยีบผลงาน
กบัเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
Quick winรายเดอืน, ราย
ไตรมาส, รายปี

• ประเมนิผลประเดน็ทีเ่ป็น
ปัญหา

• ประเมนิผลตามนโยบาย
ทีส่ าคญั

• ก ากบั ตดิตามการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายส าคญั

• ก ากบัตดิตามการ
แกปั้ญหาสขุภาพ
เฉพาะพืน้ที่

วินิจฉัยปัญหา  เสนอแนะต่อผูบ้ริหาร  สนับสนุนหน่วยงาน  คืนกลบัข้อมลู



กรอบการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครัง้ท่ี 1 (ก.พ.64) นิเทศราย คปสอ. ครัง้ท่ี 2 (ก.ค.64) นิเทศราย คปสอ.

o แผนยทุธศาสตร/์แผนปฏบิตักิารประจ าปี ของ คปสอ./รพ./
สสอ./รพ.สต., แผนประมาณการรายได้ - รายจา่ย, 
แผนเงนิบ ารงุ, แผนบรหิารอตัราก าลงัคน, แผนการจดัเงนิ 
UC ภายใน CUP, แผนงบลงทุน UC/Non UC, แผนนิเทศ
งานภายใน CUP

o การด าเนินงานตามประเดน็การตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสขุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

o ชีแ้จงตวัชีว้ดั ท าความเขา้ใจกบัผูร้บัผดิชอบ
o ศกึษาปัญหาของ คปสอ. 
o Quick win / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1

o KPI ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ดา้นสาธารณสขุ (75 ตวัชีว้ดั)
- PA ปลดั + ผตร. + ประเดน็มุง่เน้น เขตสขุภาพที ่12
- ตวัชีว้ดัตรวจราชการ

o MOU ผูว้า่ราชการจงัหวดั
o ประเดน็มุง่เน้นของ นพ.สสจ.พทัลุง (3 ตวัชีว้ดั)
o KPI ยทุธศาสตรจ์งัหวดั, ประเดน็เรง่รดัของกลุม่งาน (62 ตวัชีว้ดั)
o MOU คปสอ. (33 ตวัชีว้ดั + ต าบลสขุภาวะ 10 ประเดน็)
o นวตกรรม/ผลงานเดน่ของ คปสอ.
o ตดิตามขอ้สัง่การ/ค าแนะน า จากการนิเทศ ครัง้ที ่1
o Quick win / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3

นิเทศ/ติดตามเฉพาะกิจ



29


