
หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง



หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประสิทธิผล (MOU = 90 คะแนน)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

10 คะแนน

ตัวชี้วัด Key Results 
สสจ.พัทลุง

(38 ตัวชี้วัด)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

60 คะแนน

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน
- ให้คะแนนตามนิยาม
ตัวช้ีวัด 

ผลงานเด่นระดับสูงสุด
ของ คปสอ.

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

จดัเรียงอนัดบั คปสอ. ตามผลคะแนน ใช้ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 11 เดือน (ตัดยอด 31 สิงหาคม 2565)

ตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น 
ของ นพ.สสจ.พัทลุง

(2 ตัวชี้วัด)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

30 คะแนน

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน
- ให้คะแนนตามนิยาม
ตัวช้ีวัด 

คุณภาพ 
(ผลงานเด่น = 10 

คะแนน)

ข้อมูล ณ 25 พ.ย.64



หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ผลงานเด่นที่น ามาใช้ประเมิน 
o ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตัดสินรางวัล/ประกวด/ประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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. 2565
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. 2565



6

ตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธฯ 20 ปี กสธ. 65 ตัวชี้วัด ยุทธฯ สสจ. + ประเด็นเร่งรัดของกลุ่มงาน 73 ตัวชี้วัด

วัดส่วนกลาง,เขต/ไม่เป็นพื้นที่ด าเนินการ 8 ตัวชี้วัด
ยุทธฯ 20 ปี กสธ. + ยุทธฯ สสจ. + กลุ่มงาน = 130 ตัวชี้วัด

วัดเฉพาะจังหวัด 27 ตัวชี้วัดวัด คปสอ. 103 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด Key Results 

สสจ.พัทลุง 38 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด Monitor 63 ตัวชี้วัด

*** ณ พ.ย. 2564

57 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น 

ของ นพ.สสจ.พัทลุง 2 ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นมุ่งเน้นของ นพ.สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

1 ร้อยละความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน covid - 19 ควบคุมโรคติดต่อ ร้อยละ 70 นายทวี  ชูช่วย
2 ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการงบค่าบริการทาง

การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ คปสอ. 
ผ่านเกณฑ์ ปี 2565 (งบค่าเสื่อม)

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ ระดับ 5 นางจุรินทร์ เจริญผล



ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (38 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ตัวชี้วัด

1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 100 สาคร ชูภักดี
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2 ตัวชี้วัด

2 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80 นายอนิรุธ นาคะวโิรจน์
3 คปสอ.มีการจัดท างานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอ าเภอ 1 เรื่อง นายจิรพงษ์ แสงทอง และ

นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 4 ตัวชี้วัด

4 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ร้อยละ 80 นางชะอ้น  ส่งแก้ว
5 ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย ผ่านระดับ 3 นางอารี  ชูสังข์
6 ระดับความส าเร็จกระบวนการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จราจรทางถนนในระดับอ าเภอ
>ร้อยละ 85 นางเอกอร  สว่างนิพันธ์

7 ระดับความส าเร็จกระบวนการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในระดับอ าเภอ ร้อยละ 85 นางปัญญานาถ สุทเธนทร์



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 4 ตัวชี้วัด

8 ร้อยละของอ าเภอที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

ร้อยละ 100 นายทวี  ชูช่วย

9 ร้อยละของต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ร้อยละ 70 นายเฉลิมชัย แป้นน้อย
10 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ร้อยละ 95 นางพัชรี โยมเอียด
11 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ  3 ปี ร้อยละ 95 นางพัชรี โยมเอียด

งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ตัวชี้วัด
12 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88 นางเกษณี ไชยเพชร
2) อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ร้อยละ 88 นางเกษณี ไชยเพชร

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (38 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 8 ตัวชี้วัด

13 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน

นางนารถอนงค์ ประดับ
ทรัพย์

14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ร้อยละ 64 นางมานิตา เสรีประเสริจ
15 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 นางมานิตา เสรีประเสริจ
16 ระดับความส าเร็จของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามอายุ 9, 18, 30, 42

และ 60 เดือนทุกคน
1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามอายุ 9, 18, 30, 42 และ 
60 เดือนทุกคน  

ร้อยละ 90 นางมานิตา เสรีประเสริจ

2) เด็กอายุ 0-5 ปี ตามอายุ 9, 18, 30, 42, และ 60 เดือนทุกคน ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  

ร้อยละ 20 นางมานิตา เสรีประเสริจ

3) เด็กอายุ 0-5 ปี ตามอายุ 9, 18, 30, 42, และ 60 เดือนทุกคนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตาม ภายใน 30วัน 

ร้อยละ 90 นางมานิตา เสรีประเสรจิ

4) เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน TEDA4I ร้อยละ 70 นางมานิตา เสรีประเสริจ

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (38 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 8 ตัวชี้วัด(ต่อ)

17 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
1) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง
2) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ10 นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง
3) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี ผอม ไม่เกินร้อยละ 5 นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง
4) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย ไม่เกินร้อยละ 5 นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง

18 จ านวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ ร้อยละ 50 นายวิชา สันติภาพถาวร
19 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50 นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์
20 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: 

LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 98 นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (38 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2 ตัวชี้วัด

21 การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 นิภาภร  บัวนุ้ย
22 ระดับระดับความส าเร็จการส่งเสริมและเฝ้าระวังการใช้พืชกระท่อมอย่างถูกต้องและปลอดภัย ร้อยละ 80 กัญญารัตน์  บุญสนิท,

นางฐิติมา ทองสังข์,
น.ส.จิตรกร  เพชรโชติ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 4 ตัวชี้วัด
23 ร้อยละของรพ.สต./ศสม./ศสช.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ (ตามเกณฑ์) ร้อยละ 65 นฤพงศ์/ชนิฎาภรณ์
24 อัตรา(ร้อยละ)การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 40 นฤพงศ์/ชนิฎาภรณ์
25 อัตรา(ร้อยละ)การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดท าความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 40 ชนิฎาภรณ์/ลัดดาวัลย์
26 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ ร้อยละ 65 ชนิฎาภรณ/์ลัดดาวัลย์

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (38 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 ตัวชี้วัด

27 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) ระดับ 7 ≥ ร้อยละ 4 สินีนาฎ  อนุมณี
2) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6) ระดับ 6 ≥ ร้อยละ 6 สินีนาฎ  อนุมณี

28 หน่วยบริการมีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพระดับดีและดีมาก ร้อยละ 90 นายวัทธิกร  วัจนขจรกุล
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 4 ตัวชี้วัด

29 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75 อรสา เหล่าเจริญสุข
30 จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
ร้อยละ 44 นางจรรยา คงสุด

31 จ านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ร้อยละ 40 นางจรรยา คงสุด

32 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 75 นางจรรยา คงสุด

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (38 ตัวชี้วัด)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ตัวชี้วัด

33 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท างาน (Happinometer) ร้อยละ 80 นายปฏิวัติ โชรรัตน์
34 ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 นายปฏิวัติ โชรรัตน์

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 1 ตัวชี้วัด
35 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม

เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ร้อยละ 80 นายมานพ รามทอง

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ตัวชี้วัด
36 ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ร้อยละ 100 นางเกษร จันทร์สวี
37 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 นางจุฑารัตน์  ไพช านาญ

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

ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (38 ตัวชี้วัด)



ดาวน์โหลดนิยามตัวชี้วัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพทัลุง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://data.ptho.moph.go.th/inspec/kpi_template_65.php



การนิเทศงานผสมผสาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



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. 2565

ครัง้ท่ี 1 (ก.พ.65) ครัง้ท่ี 2 (ก.ค.65)

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. 2565

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

o KPI ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ดา้นสาธารณสขุ (65 ตวัชีว้ดั)
- PA ปลดั + ผตร. + ประเดน็มุง่เน้น เขตสขุภาพที ่12
- ตวัชีว้ดัตรวจราชการ

o MOU ผูว้า่ราชการจงัหวดั
o ประเดน็มุง่เน้นของ นพ.สสจ.พทัลุง (2 ตวัชีว้ดั)
o KPI ยทุธศาสตรจ์งัหวดั, ประเดน็เรง่รดัของกลุม่งาน (73 ตวัชีว้ดั)
o MOU คปสอ. (38 ตวัชีว้ดั )
o นวตกรรม/ผลงานเดน่ของ คปสอ.
o ตดิตามขอ้สัง่การ/ค าแนะน า จากการนิเทศ ครัง้ที ่1
o Quick win / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3

นิเทศ/ติดตามเฉพาะกิจ
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