
สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

(Performance Agreement : PA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

1



สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตัวชี้วัด PA ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ผ่านเกณฑ์, 
3

ไม่ผ่านเกณฑ์, 4
รอประเมิน, 2

ประเมิน
ระดับเขต, 1

ไม่เป็นพื้นที่
เป้าหมาย, 3

ตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน ร้อยละ

o ผ่านเกณฑ์ 3 23.08

o ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 30.77

o รอประเมิน 2 15.38

o ประเมินระดับเขต 1 7.69

o ไม่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 3 23.08

รวม 13 100.00

7 ประเด็น 13 ตัวชี้วัด



1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
1. จ านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแล

เกณฑ์
ปี 2564 ไตรมาส 2/2564

> 40 % -
ผลการด าเนินงาน

1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64
ประเทศ เขต 12 พัทลุง
N/A N/A 34.01 %
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เมืองพัทลุง เขาชัยสน ควนขนุน ศรีนครินทร์ ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าพะยอม บางแก้ว กงหรา ตะโหมด ป่าบอน รวม

ร้อ
ยล

ะ

ทีม่า : กลุม่งานพฒันาคุณภาพและรปูแบบบรกิาร สสจ.พทัลุง



1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
2. จ านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

พ.ศ. 2562

เกณฑ์
ปี 2564 ไตรมาส 2/2564

> 40 % -
ผลการด าเนินงาน

1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64
ประเทศ เขต 12 พัทลุง
N/A N/A 36.84 %
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เมืองพัทลุง ศรีบรรพต ควนขนุน เขาชัยสน ปากพะยูน บางแก้ว ป่าพะยอม ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด ป่าบอน รวม

ร้อ
ยล

ะ

ทีม่า : กลุม่งานพฒันาคุณภาพและรปูแบบบรกิาร สสจ.พทัลุง



1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
3. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

เกณฑ์

ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
> 75 % o มีคณะท างานตามประเด็น

วางแผนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่
ก าหนด

o มีการบริหารจัดการบูรณาการ
ทรัพยากร (คน เงิน ของ 
ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อน ประเด็นฯ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และดูแลกลุ่มเปราะบาง

ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

ประเทศ เขต 12 พัทลุง
N/A 100 % 100 %

ทีม่า : กลุม่งานพฒันาคุณภาพและรปูแบบบรกิาร สสจ.พทัลุง

ผ่านเกณฑ์ตาม Small Success ไตรมาส 2/2564
ทุกอ าเภอ



2. เศรษฐกิจสุขภาพ
4. อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว

ทีม่า : กลุม่งานควบคุมโรคตดิต่อ, กลุม่งานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก สสจ.พทัลุง

เกณฑ์
ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
> 5 % > 3 % ผลการด าเนินงาน

1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

ประเทศ เขต 12 พัทลุง
N/A ไม่มีจังหวัด

เป้าหมาย
ไม่เป็นจังหวัดเป้าหมาย

5. สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐก าหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

เกณฑ์
ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
> 5 % > 3 % ผลการด าเนินงาน

1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

ประเทศ เขต 12 พัทลุง
N/A N/A ไม่มีสถานที่กักกันตัว

ตามที่รัฐก าหนด 
(AHQ/WQ)



3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
6. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

ทีม่า : กลุม่งานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก สสจ.พทัลุง

เกณฑ์

ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
> 50 % o มีแผนการจัดตั้งคลินิก

กัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ

o ให้บริการได้รับการ
อบรมความรู้ในการ
จัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์

ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

ประเทศ เขต 12 พัทลุง
N/A 62.50 % 36.36 %

1. รพ.พัทลุง
2. รพ.ป่าบอน
3. รพ.ควนขนุน
4. รพ.ปากพะยูน
แผนการเปิดคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการเพิ่มเติม
1. รพ.ป่าพะยอม
2. รพ.บางแก้ว
3. รพ.เขาชัยสน



3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
7. เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม

และการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทีม่า : กลุม่งานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก สสจ.พทัลุง

เกณฑ์

ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
> 70 %

ของเมืองสมุนไพร 
10 จังหวัด

- ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

ประเทศ เขต 12 พัทลุง

N/A 1 จังหวัด
(สงขลา)

ไม่เป็นจังหวัด
เป้าหมาย



4. สุขภาพดีวิถีใหม่
8. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เกณฑ์
ปี 2564 ไตรมาส 2/2564

> 40 % > 20 %
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ปากพะยูน ควนขนุน ศรีบรรพต ตะโหมด ป่าบอน เขาชัยสน ป่าพะยอม กงหรา บางแก้ว เมืองพัทลุง ศรีนครินทร์ รวม

ร้อ
ยล

ะ

ทีม่า : กลุม่งานสง่เสรมิสุขภาพ สสจ.พทัลุง

ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 29 มี.ค. 64

ประเทศ เขต 12 พัทลุง

เปรียบเทียบครัวเรือนทั้งหมด - - 13.14 %
เปรียบเทียบเป้าหมายปี 64 24.17 % 12.30 % 31.66 %



4. สุขภาพดีวิถีใหม่
9. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ทีม่า : กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั สสจ.พทัลุง

เกณฑ์

ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
1 แห่ง o กิจกรรมรณรงค์

o ผู้ประกอบการเข้าถึงการประเมิน
ตนเอง

- ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง

ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

พื้นที่ด าเนินการ
ความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงาน
ตลาดใต้โหนด

ม.4 ต.ดอนทราย  
อ.ควนขนุน

ผ่านเกณฑ์

- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

เกณฑ์

ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
1 แห่ง o กิจกรรมรณรงค์

o ผู้ประกอบการเข้าถึงการประเมิน
ตนเอง

ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

พื้นที่ด าเนินการ
ความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงาน

ถนนคนเดิน
เทศบาลเมืองพัทลุง  

(ถนนช่วยทุกขราษฎร)์

รอประเมิน



5. COVID-19
10. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน

ทีม่า : กลุม่งานควบคุมโรคตดิต่อ สสจ.พทัลุง

เกณฑ์
ปี 2564 ไตรมาส 2/2564

100 % 100 % ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

พัทลุง

ผ่านเกณฑ์

11. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เกณฑ์
ปี 2564 ไตรมาส 2/2564

< 1.6 % < 1.6 % ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

พัทลุง

ไม่มีผู้ป่วยตาย



6. ระบบบริการก้าวหน้า

ทีม่า : กลุม่งานพฒันาคุณภาพและรปูแบบบรกิาร, กลุม่งานสง่เสรมิสุขภาพ สสจ.พทัลุง

12. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
- Seamless refer

เกณฑ์

ปี 2564 ไตรมาส 2/2564

ผ่าน
เกณฑ์

o ผู้ป่วยโรค 4 สาขาหลัก ส่งต่อออก
นอกเขตบริการสุขภาพ ลดลง
ร้อยละ 10

o ผู้ป่วยโรค 4 สาขาหลัก ส่งต่อออก
นอกโซน A ลดลงร้อยละ 10

ผลการด าเนินงาน
1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน
o ผู้ป่วยโรค 4 สาขาหลัก 

ส่งต่อออกนอกเขตบริการ
สุขภาพ

ลดลง 
22.45 %

o ผู้ป่วยโรค 4 สาขาหลัก 
ส่งต่อออกนอกโซน A

เพ่ิมขึ้น 
86.96%

ประเมินระดับเขต

- HNA (Healthcare Network Accreditation)  

1. ประชุมคณะท างาน 4 ครั้ง 
2. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
3. มีแผนยุทธศตร์ 3 ปี /แผนปฏิบัติการ

4. ปรับปรุงแนวทางการดูแลทางสูติศาสตร์กลุ่มโรคส าคัญ 5 โรค 
5. ประชุมการใช้ CPG /จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ พยาบาล รพช. 
6. มีระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์

ประเด็นการแก้ปัญหาแม่และเด็ก
กิจกรรมด าเนินการ



7. ธรรมาภิบาล

ทีม่า : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สสจ.พทัลุง

13. จ านวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์
ปี 2564 ไตรมาส 2/2564

> 75 % > 25 %
ผลการด าเนินงาน

1 ต.ค. 63 – 25 มี.ค. 64

ประเทศ เขต 12 พัทลุง
N/A N/A รอประเมิน

ประเมินในไตรมาส 3/2564
(เป้าหมาย 12 หน่วย)




