
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement) 

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ก 
 

 

ค าน า 
 

  กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement: PA) โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายส าคัญของกระทรวง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี ของกระทรวง แผนบูรณาการ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ  
 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน เพ่ือให้การก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ได้รวบรวมรายละเอียดค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 2        
เป็นรูปเล่ม เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ประกอบการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการด าเนินงานตามค ารับรองฯให้เกิดผลที่พึงประสงค์ต่อไป 
 
 

 

        กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  กับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 1 
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ สาธารณสุขอ าเภอ 15 
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 29 
ภาคผนวก  
   1.รายละเอียดตวัชี้วดั(KPI Template)ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ(Performance Agreement:PA)    
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

59 
 

   2.สรปุตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) ประจ าปีงบประมาณ    
   2562 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอ าเภอ 

242 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

ระหว่าง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

กับ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  
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ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่าง  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
 
 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับ
ความส าเร็จของ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)ที่
มีคุณภาพ 

รอบ 6 เดือน 
มีการคัดเลือก
ประเด็นที่
ส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ี 
๒ประเด็น 

มีการประชุม 
คัดเลือกประเด็นที่
ส าคัญตามบริบทใน
พื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

-มีคณะท างาน 
วางแผนก าหนด
แนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามที่พ้ืนท่ี
ก าหนด  
 

-มกีารบริหาร
จัดการ  
ทรัพยากรของทุก
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
ในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

มีการประชุม 
คัดเลือกประเด็นที่
ส าคัญตามบริบทใน
พื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
มาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา  
อย่างน้อย 1 
ประเด็น 

มีการประชุม 
คัดเลือกประเด็นที่
ส าคัญตามบริบทใน
พื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
มาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา  
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

 
รอบ12 เดือน 
 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 31-40 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 41-50 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 51-60 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 61-70 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 71-80 
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2 ระดับ
ความส าเร็จของ
คลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการใน
พื้นที่ (Primary 
Care Cluster) 

รอบ 6 เดือน 
 

จัดStaff                 
- แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 1 คน 
ปฏิบัติงานอย่าง
น้อย 3 วัน/สัปดาห ์
- พยาบาลวิชาชีพ 
2 คน เป็นอย่าง
น้อย 
- มีนักวิชาการ/เจ้า
พนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 
2 คน เป็นอย่าง
น้อย 

ก าหนดพื้นที่ 
Mapping
ประชากร 
8,000 - 
12,000 คน
ตามบริบท 
ของพื้นที่ 

พัฒนาคุณภาพ 
Developing
ท างานเป็นทีม
หมอครอบครัว
(FCT)ดูแล
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

-มีรูปแบบการจดับริการด้วย
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
-มีระบบให้ค าปรึกษาเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงไดส้ะดวก
โดยใช้เทคโนโลย ี
-มีระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยง
กับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ
หน่วยบริการทีม่ีศักยภาพสูง
กว่า 
-มีการจัดบริการส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
-ได้รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายในการ
จัดบริการ 
-ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุม่
วัย/รายครอบครัว/
รายบุคคล 

PCC เต็มรูปแบบPCC
จัดแพทย์ มา
ให้บริการแบบ
ประจ าในสถาน
บริการหรือ เพิ่ม
บริการโดยแพทย์
และมีการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 
อย่างน้อย 3วัน/
สัปดาห์ และ
ด าเนินการครบตาม
เกณฑ์ 3S 

10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

รอบ 12 
เดือน 

ผ่านตามเกณฑ์ 3S 
ร้อยละ 10 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 12 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 14 

ผ่านตามเกณฑ์ 3S 
ร้อยละ 16 

ผ่านตามเกณฑ์ 3S
ร้อยละ 18 
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ระดับ
ความส าเร็จ 
ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 

รอบ ๖ เดือน -ประชุมชี้แจง
นโยบาย (kickoff) 
ระดับอ าเภอ 
-แต่งตั้งทีมพัฒนา/
ทีมประเมินระดับ 
อ าเภอ 
  

ระดับ 1และ-
ถ่ายทอดแนวทาง
การประเมิน รพสต.
ติดดาว ในระดับ
อ าเภอ 
-รพสต.ทุกแห่งมี
การประเมินตนเอง
ตามคู่มือแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ปี 2562 
 

ระดับ 1-2 และรพ
สต.มีการพัฒนาตาม
เกณฑ์คูม่ือแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ปี 2562 

ระดับ 1-3 และรพ
สต.มีการก าหนด
ประเด็นแก้ไขปัญหา
ระดับพื้นท่ี อย่าง
น้อย 1 ประเด็น 

ระดับ 1-4 และ 
รพ.สต. มีการเรียนรู้
แลกเปลีย่นตาม
ประเด็นการแกไ้ข
ปัญหา 

10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

รอบ12 เดือน ผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ 20-29 

ผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ30-39 

ผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ40-49 

ผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ50-59 

ผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ 60-69 
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
ของ
โรงพยาบาล 
 

ระดับ 3   มีการด าเนินการ
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่าง
สมเหตุสมผล แต่
ยังไม่ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 
1,3,4 และ 5 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
1 ตัวชี้วัดที่ 
1,3,4 และ 5 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
1 ทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU  ขั้นที่ 
1และผ่าน RDU  
ขั้นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 
6-9  
อย่างน้อย 2 
ตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
2 ทุกตัวชี้วัด 

20 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

5 ความส าเร็จ
การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ 

มากกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 
ของผู้ป่วย
วัณโรคราย
ใหม่มี
ผลส าเร็จใน
การรักษา 
 

≤ร้อยละ ๖๙ ร้อยละ๗๐-๗๔ ร้อยละ๗๕-๗๙ ร้อยละ๘๐-๘๔ ≥ร้อยละ๘๕ 25 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

 
 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๙ 
 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

6 ระดับ
ความส าเร็จ 
ขององค์กร
แห่งความสุข 
(Happy 
Organization) 

หน่วยงาน มีการ
วิเคราะห์ผล 
Happinometer 
และ HPI  
รวมทั้งมีการ
จัดท าแผน
ขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 
 
 

หน่วยงานมีการ
ประเมินดัชนี
ความสุขของ
คนท างาน
(Happinomet
er) และประเมิน
สุขภาวะองค์กร
(HPI) 

หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์และแปล
ผลการประเมิน
ความสุขบุคลากร 
(Happinometer) 
และสุขภาวะองค์กร 
(HPI) 

หน่วยงานมีการ
จัดท าแผน
ขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 

หน่วยงานมี
ความก้าวหน้าของ
การขบัเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข
ที่เป็นรูปธรรม  
(มSีuccess Story) 
 
 
 

10 กลุ่มงาน 
ทรัพยากร
บุคคล 

7 อัตราส่วนการ
ตายมารดาไม่
เกิน 17  
ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ 

ไม่เกิน 17  
ต่อแสนการเกิด
มีชีพ 

≥ 25 20-24 15-19 10-14 น้อยกว่า 10 5 กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๐ 
 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

8 ร้อยละเด็ก 
0 - 5 ปีที่มี
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า
ได้รับการ
ติดตาม/ 
ส่งต่อ    

ร้อยละ 90 ของ
เด็กพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ไดร้ับ
การติดตาม/ส่งต่อ             

น้อยกว่า  80 80.1 – 85.0 85.1 – 90.0 90.1 - 95 มากกว่า 95 5 กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ 

9 ร้อยละ 60 
ของเด็กมี
พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับ
การกระตุ้น
ด้วย 
TEDA4I 

ร้อยละ 60 ของ
เด็กมีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นด้วย 
TEDA4I 

น้อยกว่า  50 50.1 – 55.0 55.1 – 60.0 60.1 – 65.0 มากกว่า 65 5 กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๑ 
 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

10 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN& 
CLEAN 
Hospital 
ระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 
 

-ร้อยละ 100  
ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 
-ร้อยละ 40 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก 
-โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑฯ์ระดับดีมาก 
plus อย่างน้อย
จังหวัดละ1 แห่ง 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
10 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
12 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
14 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
15 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ ์ 
16 ข้อ 

20 กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

11 หน่วยบริการ 
ที่ประสบภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 
ระดับ 7   

หน่วยบริการไม่
ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7   

 Risk Score 
ระดับ 7 และ  
7 Plus  
ระดับ A ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 4 - 6 
และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 0 - 3 
และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 4 - 6 
และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

 Risk Score 
ระดับ 0 - 3 
และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

10 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 

 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๒ 
 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

12 ระดับ
ความส าเร็จ
ของ
โรงพยาบาล
สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพ
มาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA 
ขั้น 3 
 

รอบ 6 เดือน 
ระดับ 3 

มีแผนพัฒนาใน
ประเด็นที่ สรพ.
ให้ข้อเสนอแนะ 
และท า Road 
Map ก าหนด 
Time Line การ
พัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง 
 

ระดับ1และมี
การด าเนินงาน
ตามแผน
กระบวนการพัฒ
นาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ
ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน  
 
 

ระดับ1-2 และ
มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน  Road 
Map ส่งให้ 
สสจ.ล าพูนตาม
ก าหนด 

ระดับ1-3และมี
รายงาน 
กิจกรรมการ
ทบทวนความ
เสี่ยงที่ส าคัญ
ของโรงพยาบาล 

ระดับ1-4และมี
รายงานตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน
ในระดับ
นโยบาย ทีม
แนวราบ 
หน่วยงาน CQI 
R2R 

20 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 

น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขัน้ 3 

ร้อยละ๗๑ - ๘๐ 
ของโรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

ร้อยละ๘๑ - ๙๐ 
ของโรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

ร้อยละ๙๑–๙๙ 
ของโรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

๑๐๐ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขัน้ 3 

 
 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๓ 
 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

13 อัตราการคัด
กรองหาผู้ป่วย
วัณโรคราย
ใหม่ใน
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

≥ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองหาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่ 

≤ร้อยละ  
๖๐ 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
๘๐-๘๙ 

≥ร้อยละ 
๙0 

10 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

14 ความ
ครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีน
ครบชุมในเด็ก
อายุครบ 1 ปี 
 

≥ร้อยละ 95 <ร้อยละ 
91.99 

ร้อยละ 
92.00-94.99 

ร้อยละ 
95.00-97.99 

ร้อยละ 
98.00-99.99 

ร้อยละ 
100.00 

5 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

15 ความ
ครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีน
ครบชุมในเด็ก
อายุครบ 3 ปี 
 

≥ร้อยละ 95 <ร้อยละ 
91.99 

ร้อยละ 
92.00-94.99 

ร้อยละ 
95.00-97.99 

ร้อยละ  
98.00-99.99 

ร้อยละ  
100.00 

5 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๔ 
 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

16 ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์  
คปสอ.ติดดาว 

ร้อยละ 70 ≤ 49.99 50 - 69.99 70 -79.99 80 – 89.99 90 - 100 10 กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

17 คุณภาพบัญชี
หน่วยบริการ 
แม่ข่าย 

คุณภาพบัญชีทาง
อิเล็กทรอนิกส์/
จากการ
ตรวจสอบโดยทีม
ตรวจฯ  
ร้อยละ 100 

คะแนนคุณภาพ
น้อยกว่าร้อยละ 

50 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

95.00-100 

10 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 

18 หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

รอบ 6 เดือน 
ระดับ 3 

74-76 77-79 80-82 83-84 ≥85 ขึ้นไป 
 

10 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 
77-79 80-82 83-84 85-89 ≥90 ขึ้นไป 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๕ 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

ระหว่าง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

กับ  
สาธารณสุขอ าเภอ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๖ 
 

 
 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๘ 
 

 
 

 

 



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๙ 
 

ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่าง  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ สาธารณสุขอ าเภอ 
 
 
 

ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับ
ความส าเร็จ
ของ
คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
(พชอ.)ท่ีมี
คุณภาพ 
 

ผลงาน 
รอบ 6 
เดือน 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูลในการ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ  

 

มีการประชุม
คณะ ท างาน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

มีการประชุม 
จัดท าแผนการ
ด าเนินงานระดับ
อ าเภอ 

มีการคัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญ
ตามบริบทใน
พ้ืนที ่๑ประเด็น 

มีการคัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญ
ตามบริบทใน
พ้ืนที ่๒ประเด็น 

10 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

ผลงาน 
รอบ12 
เดือน 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 31-40 
 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 41-50 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 51-60 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 61-70 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 71-80 

 



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๐ 
 

 

ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2 ระดับ
ความส าเร็จ
ของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่
เปิดด าเนินการ
ในพ้ืนที่ 
(Primary 
Care Cluster) 

ผลงาน 
ในรอบ 6 
เดือน 
 

วางแผนและ
จัดเตรียมข้อมูล
เพ่ือการจัดตั้ง
PCC 

ก าหนดพ้ืนที่ 
Mapping
ประชากร 
8,000 - 
12,000 คนตาม
บริบท ของพ้ืนที่ 

พัฒนาคุณภาพ 
Developing
ท างานเป็นทีม
หมอครอบครัว
(FCT)ดูแล
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

เริ่มเป็นPCC 
Extendingจัด
แพทย์ มา
ให้บริการแบบไม่
ประจ า เฉพาะใน
สถานบริการหรือ 
เพ่ิมบริการโดย
แพทย์ ไม่ครบ 3 
วัน/สัปดาห์ 

PCC เต็มรูปแบบ
PCCจัดแพทย์ มา
ให้บริการแบบ
ประจ าในสถาน
บริการหรือ เพิ่ม
บริการโดยแพทย์
และมีการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 
อย่างน้อย 3วัน/
สัปดาห์ และ
ด าเนินการครบ
ตามเกณฑ์ 3S 
 

10 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

ผลงานรอบ 
12 เดือน 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 10 
 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 12 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 14 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 16 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 18 
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ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ระดับ
ความส าเร็จ 
ของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
คุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว 

รอบ ๖เดือน ประชุมชี้แจง
นโยบาย 
(kickoff) ระดับ
อ าเภอ 
  

ถ่ายทอดแนวทาง
การประเมิน รพ
สต.ติดดาว  

แต่งตั้งทีม
พัฒนา/ประเมิน
ระดับ อ าเภอ   

มีคู่มือแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต.
ติดดาวปี ๒๕๖๑ 

รพสต.ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว 
 

10 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

รอบ12เดือน ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ 
20-29 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ
30-39 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ
40-49 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ
50-59 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ 
60-69 
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ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของ รพ
สต.ในพ้ืนที่ มี
อัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อใน
ทางเดินหายใจ
ส่วนบน 
(URI)และ  
โรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน 
(AD)ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย  
(≤ ร้อยละ 20) 
 

รพสต.ที่ใช้ยา
ปฏิชีวนะใน  2 
กลุ่มโรคผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย 
≥ ร้อยละ 60 
ของจ านวน รพ
สต.ทั้งหมด 

≤ร้อยละ 20 ร้อยละ  
20.1-40.0 

ร้อยละ 40.1-
41.0 

ร้อยละ 41.1-
59.9 

≥ ร้อยละ 60 20 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

5 อัตรา
ความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดราย
ใหม่ 
 

ร้อยละ ๘๕ ≤ร้อยละ ๖๙ ร้อยละ๗๐-๗๔ ร้อยละ๗๕-๗๙ ร้อยละ๘๐-๘๔ ≥ร้อยละ๘๕ 25 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

6 ระดับ
ความส าเร็จของ
องค์กรแห่ง
ความสุข 
(Happy 
Organization) 

ทุกแห่ง หน่วยงานมี
การประเมิน
ดัชนี
ความสุข
ของ
คนท างาน
(Happinom
eter) และ
ประเมินสุข
ภาวะองค์กร
(HPI) 

หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์และ
แปลผลการ
ประเมินความสุข
บุคลากร 
(Happinometer)
และสุขภาวะ
องค์กร HPI 
 

หน่วยงานมีการ
จัดท าแผน
ขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตาม
แผนขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข 

หน่วยงานมี
ความก้าวหน้า
ของการ
ขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุขที่
เป็นรูปธรรม (มี 
Success Story ) 

10 กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 

7 อัตราส่วน 
การตายมารดา 
ไม่เกิน 17  
ต่อแสนการเกิด
มีชีพ 
 

ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมี
ชีพ 

≥ 25 20-24 15-19 10-14 น้อยกว่า 10 5 กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ 
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ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

8 ร้อยละเด็ก  
0 - 5 ปีที่มี
พัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการ
ติดตาม/ส่งต่อ    

ร้อยละ 90  
ของเด็ก
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า 
ได้รับการ
ติดตาม/ 
ส่งต่อ             

น้อยกว่า  80 80.1 – 85.0 85.1 – 90.0 90.1 - 95 มากกว่า 95 5 กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ 

9 ร้อยละ 60 
ของเด็กมี
พัฒนาการล่าช้า
ได้รับการ
กระตุ้นด้วย 
TEDA4I 
 

ร้อยละ 60 
ของเด็กมี
พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับ
การกระตุ้น
ด้วย 
TEDA4I 
 

น้อยกว่า  50 50.1 – 55.0 55.1 – 60.0 60.1 – 65.0 มากกว่า 65 5 กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ 
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ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 
2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

10 ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลที่พัฒนา
อนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN & 
CLEAN 
ระดับพ้ืนฐาน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
50 ผ่าน
ระดับ 
พ้ืนฐาน 
ขึ้นไป 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  

6 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  

8 ข้อ 

รพท./รพช.
ประเมินตนเอง 

ผ่านเกณฑ์  
10 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
12 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ ์ 
14 ข้อ 

20 กลุ่มงาน
อนามัย 
สิ่งแวดล้อม 

11 สร้างเสริมการ
บ าบัดฟ้ืนฟูโดย
ใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง  
( Community 
Based 
Treatment : 
CBTx) 

ระดับ 3 มีกระบวนการ
สรรหา มบ./ชช. 

เป้าหมาย 

มีการแต่งตั้ง
คณะท างานใน 

มบ./ชช.
เป้าหมาย และ 

ข้อที่ 1 

มีกระบวนการ
ค้นหา คัดกรอง 
จัดระบบบริการ
โดยการระดม
ทรัพยากรใน
ชุมชน 
และข้อที่ 1 - 2  

 

ให้การดูแล
ต่อเนื่องตั้งแต่พบ
จนสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรม 
และหยุดใช้ยาได้
ในที่สุด  
และข้อที่ 1 - 3 

 

มีการบันทึก
ผลงานที่
ตรวจสอบได้ 
และในระบบ 
บสต  
และข้อที่ 1 - 4 

10 กลุ่มงาน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 
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ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 
2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

12 ระดับความส าเร็จ
ของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

รอบ 6 
เดือน 

หน่วยงานจัดท า
ลักษณะส าคญัของ
องค์การครบถ้วน 
การประเมิน
องค์การ (Self 
Assessment) 
เทียบกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ราชการ
จัดท าแผนพัฒนา
องค์การ การจัดท า
ตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กับ OFI หมวด 2 
กับ หมวด 4  ตาม
ฟอร์มที่ก าหนด 

หน่วยงาน
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การ 

หน่วยงานจัดส่ง
เอกสารผลการ
ด าเนินงานให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้
ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานมีการ
จัดท าตัวช้ีวัด
ด าเนินงาน
สอดคล้องกับ OFI 
ทั้ง ๔ หมวด 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานพัฒนา
และตดิตามผลลัพธ์
ครบทั้ง ๔ หมวด 

20 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

รอบ 12 
เดือน 

น้อยกว่า ๓๐ % 
ของส่วนราชการใน
สังกัดด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 

๓๐ - ๓๙  % ของ
ส่วนราชการใน
สังกัดด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 

๔๐ - ๔๙ % ของ
ส่วนราชการใน
สังกัดด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 

๕๐ - ๕๙ % ของ
ส่วนราชการใน
สังกัดด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 

มากกว่า ๖๐ % 
ของส่วนราชการใน
สังกัดด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

13 อัตราการคัด
กรองหาผู้ป่วย
วัณโรคราย
ใหม่ใน
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

≥ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองหาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่ 

≤ร้อยละ  
๖๐ 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
๘๐-๘๙ 

≥ร้อยละ 
๙0 

10 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

14 ความ
ครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีน
ครบชุมในเด็ก
อายุครบ 1 ปี 
 

≥ร้อยละ 95 <ร้อยละ 
91.99 

ร้อยละ 
92.00-94.99 

ร้อยละ 
95.00-97.99 

ร้อยละ 
98.00-99.99 

ร้อยละ 
100.00 

5 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

15 ความ
ครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีน
ครบชุมในเด็ก
อายุครบ 3 ปี 
 

≥ร้อยละ 95 <ร้อยละ 
91.99 

ร้อยละ 
92.00-94.99 

ร้อยละ 
95.00-97.99 

ร้อยละ  
98.00-99.99 

ร้อยละ  
100.00 

5 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ าหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

16 ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์  
คปสอ.ติดดาว 
 

ร้อยละ 70 ≤ 49.99 50 - 69.99 70 - 79.99 80 – 89.99 90 - 100 10 กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

17 คุณภาพบัญชี
หน่วยบริการ
ลูกข่าย 

คุณภาพบัญชีทาง
อิเล็กทรอนิกส์/
จากการ
ตรวจสอบโดยทีม
ตรวจฯ ร้อยละ 
100 
 

คะแนนคุณภาพ
น้อยกว่าร้อยละ 

50 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

95.00-100 

10 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 

18 หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

รอบ 6 เดือน 
ระดับ 3 

74-76 77-79 80-82 83-84 ≥85 ข้ึนไป 
 

10 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 

77-79 80-82 83-84 85-89 ≥90 ข้ึนไป 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
ระหว่าง 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
กับ  

หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 

 

1.หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับ
ความส าเร็จ
ของ
คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
(พชอ.)ท่ีมี
คุณภาพ 
 

ระดับ 3 มีการประชุม 
คัดเลือกประเด็นที่
ส าคัญตามบริบทใน
พื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
มาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา  
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 
 

-มีคณะท างาน วางแผน
ก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามที่พ้ืนท่ีก าหนด  
-มีการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรของทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีการเยีย่มเสรมิ
พลังและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE 
โดยการประเมิน
ตนเองและผู้เยีย่ม
ระดับจังหวดัและ
เขต 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 60 

มีการประชุม 
คัดเลือกประเด็นที่
ส าคัญตามบริบทใน
พื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
มาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา  
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 
 

20 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

ระดับ 3 อ าเภอมีการ
ด าเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 31-40 

อ าเภอมีการด าเนินการ
และผา่นเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 41-50 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 51-60 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 61-70 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 71-80 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2 ระดับ
ความส าเร็จของ
คลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการใน
พื้นที่ (Primary 
Care Cluster) 

ระดับ 3 จัดStaff                 
- แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 1 คน 
ปฏิบัติงานอย่าง
น้อย 3 วัน/สัปดาห ์
- พยาบาลวิชาชีพ 
2 คน เป็นอย่าง
น้อย 
- มีนักวิชาการ/เจ้า
พนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 
2 คน เป็นอย่าง
น้อย 

ก าหนดพื้นที่ 
Mapping
ประชากร 
8,000 - 
12,000 คน
ตามบริบท ของ
พื้นที ่

พัฒนาคุณภาพ 
Developing
ท างานเป็นทีม
หมอครอบครัว
(FCT)ดูแล
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

-มีรูปแบบการจดับริการ
ด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
-มีระบบให้ค าปรึกษา
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
สะดวกโดยใช้เทคโนโลย ี
-มีระบบดูแลส่งต่อเชื่อม
โยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย 
หรือหน่วยบริการที่มี
ศักยภาพสูงกว่า 
-มีการจัดบริการส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน 
-ได้รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายในการ
จัดบริการ 
-ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
กลุ่มวยั/รายครอบครัว/
รายบุคคล 

PCC เต็มรูปแบบ
PCCจัดแพทย์ มา
ให้บริการแบบ
ประจ าในสถาน
บริการหรือ เพิ่ม
บริการโดยแพทย์
และมีการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 
อย่างน้อย 3วัน/
สัปดาห์ และ
ด าเนินการครบ
ตามเกณฑ์ 3S 

20 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

ระดับ 3 ผ่านตามเกณฑ ์
3Sร้อยละ 10 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 12 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 14 

ผ่านตามเกณฑ์ 3S 
ร้อยละ 16 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 18 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ระดับ
ความส าเร็จ 
ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว 

ระดับ 3 -ประชุมชี้แจง
นโยบาย 
(kickoff) ระดับ
อ าเภอ 
-แต่งตั้งทีม
พัฒนา/ทีม
ประเมินระดับ 
อ าเภอ 
  

ระดับ 1และ-
ถ่ายทอด
แนวทางการ
ประเมิน รพ
สต.ติดดาว ใน
ระดับอ าเภอ 
-รพสต.ทุกแห่ง
มีการประเมิน
ตนเองตาม
คู่มือแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว ปี 
2562 

ระดับ 1-2 และ
รพสต.มีการ
พัฒนาตาม
เกณฑ์คู่มือแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว ปี 
2562 

ระดับ 1-3 และรพสต.
มีการก าหนดประเด็น
แก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ 
อย่างน้อย 1 ประเด็น 

ระดับ 1-4 และ
รพ.สต. มีการ
เรียนรู้
แลกเปลี่ยนตาม
ประเด็นการ
แก้ไขปัญหา 

20 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว  
ร้อยละ 20-29 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ30-39 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ40-49 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ50-59 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ 60-69 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
ส่วนราชการใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ระดับ 3 หน่วยงานจัดท าลักษณะ
ส าคัญขององค์การ
ครบถ้วน การประเมิน
องค์การ (Self 
Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
พ.ศ. 2558 ราชการ
จัดท าแผนพัฒนา
องค์การ การจัดท า
ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ 
OFI หมวด 2 กับ หมวด 
4  ตามฟอรม์ที่ก าหนด 

ระดับ1 และ
หน่วยงาน
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา
องค์การ 

ระดับ1-2และ
หน่วยงานจัดส่ง
เอกสารผลการ
ด าเนินงานให้กลุ่ม
พัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้
ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ1-3และ
หน่วยงานมีการ
จัดท าตัวช้ีวัด
ด าเนินงาน
สอดคล้องกับ OFI 
ทั้ง ๔ หมวด 

ระดับ1-4และ
หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานพัฒนา
และตดิตาม
ผลลัพธ์ครบทั้ง ๔ 
หมวด  

20 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

ระดับ 3 น้อยกว่า ๓๐ %  
ของส่วนราชการใน
สังกัดด าเนินการ PMQA 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ๕ 

๓๐ - ๓๙  %  
ของส่วนราชการ
ในสังกัด
ด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 
 

๔๐ - ๔๙ %  
ของส่วนราชการ
ในสังกัด
ด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 

๕๐ - ๕๙ %  
ของส่วนราชการใน
สังกัดด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 

มากกว่า ๖๐ % 
ของส่วนราชการ
ในสังกัด
ด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 

 



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 37 
 

 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

5 ระดับ
ความส าเร็จของ
โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพ
มาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA 
ขั้น 3 

ระดับ 3 มีแผนพัฒนาใน
ประเด็นที่ สรพ.
ให้ข้อเสนอแนะ 
และท า Road 
Map ก าหนด 
Time Line การ
พัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง 
 

ระดับ1และมีการ
ด าเนินงานตาม
แผน
กระบวนการพัฒ
นาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ
ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน  
 

ระดับ1-2 และมี
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน  Road 
Map ส่งให้ สสจ.
ล าพูนตามก าหนด 

ระดับ1-3และมี
รายงาน กิจกรรม
การทบทวนความ
เสี่ยงที่ส าคัญของ
โรงพยาบาล 

ระดับ1-4และมี
รายงานตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน
ในระดับ
นโยบาย ทีม
แนวราบ 
หน่วยงาน CQI 
R2R 

20 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 

ระดับ 3 น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ 
ของโรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

ร้อยละ ๘๑ - ๙๐ 
ของโรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

ร้อยละ๙๑–๙๙ 
ของโรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

๑๐๐ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

รวม 100 
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ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 

 

2.หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ  
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 อัตราส่วนการตายมารดาไม่
เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
 

17 
 

≥ 25 20-24 15-19 10-14 < 10 15 กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

2 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
 

90 < 80 80 – 85.0 86 – 90.0 91 - 95 > 95 15 กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

3 ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ที่ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการ  
พบสงสัยล่าช้า    
 

20 < 15 15 – 17 18 – 20.0 21 – 23 > 23 15 กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

4 ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปีที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ
การติดตาม/ส่งต่อ 
    

90 < 80 81 – 85 86 – 90.0 91 - 95 > 95 15 กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

5 ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นด้วย TEDA4I 
 

60 <  50 51 – 55 56 – 60.0 61 – 65 > 65 10 กลุ่มงาน 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

6 อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี 
 

38 ≥ 45 40-44 35-39 30-34 < 30 15 กลุ่มงาน 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

7 ร้อยละของต าบลที่มี
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว  
(Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
 

70 < 60 60-64 65-70 71-75 ≥ 75 15 กลุ่มงาน 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ระหว่ำง  
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  

 
 

3.หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพติด 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC)และทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 70 
ด าเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 

ร้อยละ 75 
ด าเนินการ
ขั้นตอนที่  
1-2 

ร้อยละ 80 
ด าเนินการ
ขั้นตอนที่  
1-3 

ร้อยละ 85 
ด าเนินการ
ขั้นตอนที่  
1-4 หรือ 
ด าเนินงาน
ตามข้ันตอน
ที่ 5 
 

ร้อยละ 90 
ด าเนินการ
ขั้นตอนที่  
1-5 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

2 อัตราการเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit 
จากห้องฉุกเฉิน ภายใน 24 
ชั่วโมง ในโรงพยาบาล 
ระดับ F2 
 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 16 ร้อยละ 14 
 

ร้อยละ 12 
 

ร้อยละ10 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 8 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 
ปี 

อัตรา 4.5 ต่อ
แสนประชากร
เด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี 
 

>5.1-5.3 >4.9-5.1 >4.7-4.9 >4.5-4.7 <4.5 20 กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

4 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและ
ฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสี
แดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภายใน 10 นาที ที่ได้รับแจ้ง
เหตุ 

มากกว่า  
ร้อยละ 70 

60-64 
 (ต่ ากว่า

เป้าหมายที่
ก าหนดแต่อยู่
ในเกณฑ์ที่รับ

ได้) 

65-69 
 (ต่ ากว่า

เป้าหมายที่
ก าหนด) 

  

70-74 
 (เป้าหมายที่

ก าหนด) 
 
 

75-79 
(สูงกว่า

เป้าหมายที่
ก าหนด) 

  
 

≥ 80 
 (สูงกว่า

เป้าหมายที่
ก าหนด

สามารถเป็น
แบบอย่างได้) 

 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

5 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพ
ติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 
หลังการจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา 
 

ร้อยละ  90 70 75 80 85 90 20 กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ระหว่ำง  
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  

 
 
4.หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข  

 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหาร
สดและอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 25 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 25 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

3 ร้อยละของสถานพยาบาล
เอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98 ร้อยละ 99 ร้อยละ 100 25 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
92.5 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ 
97.5 

ร้อยละ  
100 

20 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

5 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของ
โรงพยาบาลจังหวัดล าพูน 
 

ผ่าน RDU ขั้น
ที่ 1 ทุก รพ. 
และผ่าน RDU 
ขั้นที่ 2 
จ านวน 1 รพ. 
(ร้อยละ 
12.5) 

ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 
จ านวน 5/8 
รพ. 

ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 
จ านวน 6/8 
รพ. 

ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 
จ านวน 7/8 
รพ. 

ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 ทุก 
รพ. 

ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 ทุก 
รพ. และผ่าน 
RDU ขึ้นที่ 2 
จ านวน 1/8 
รพ.  
(ร้อยละ
12.5) 

5 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 

 

5.หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจาก 
ฟันน้ านมผุ (caries free) 

72 ≤70.9 71.0 –71.9 72.0 –72.9 73.0 –73.9 ≥74 20 กลุ่มงาน 
ทันตสาธารณสุข 

2 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี
ปราศจากฟันแท้ผุ  
(caries free) 

80 ≤78.9 79.0 –79.9 80.0 –80.9 81.0 –81.9 ≥82 20 กลุ่มงาน 
ทันตสาธารณสุข 

3 ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟัน
เทียมพระราชทานตาม
เป้าหมายของจังหวัด 

100 ≤69.9 70.0 –79.9 80.0 –89.9 90.0– 99.9 ≥100 20 กลุ่มงาน 
ทันตสาธารณสุข 

4 ชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

100 ≤84.9 85.0 –89.9 90.0-94.9 95.0 –99.9 ≥100 20 กลุ่มงาน 
ทันตสาธารณสุข 

5 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้
งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ มี
ฟันคู่สบแท้ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ 

60 ≤58.9 59.0 –59.9 60.0 –60.9 61.0 –61.9 ≥62 20 กลุ่มงาน 
ทันตสาธารณสุข 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 

 
6.หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ 

 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ระดับ 7 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 4 

risk ระดับ 7   
มากกว่า 3 

แห่ง 

risk ระดับ 7   
3 แห่ง 

risk ระดับ 7   
2 แห่ง  

risk ระดับ 7   
1 แห่ง 

ไม่มีหน่วย
บริการ

ประสบ risk 
ระดับ 7  

15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

2 ร้อยละของหน่วยบริการมี
ผลต่างของแผนและผล ใน
หมวดค่าใช้จ่าย (สูงกว่าหรือ
ต่ ากว่าแผน)  
ไม่เกินร้อยละ 5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
87.5 

ร้อยละ 37.5 
(3แห่ง) 

ร้อยละ  
50  

(4แห่ง) 

ร้อยละ  
62.50 
(5แห่ง) 

ร้อยละ 75.0 
(6แห่ง) 

ร้อยละ  
87.5 (7แห่ง) 

15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

3 ร้อยละหน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์ประเมินด้าน
ประสิทธิภาพทางการเงิน > 
5 ตัว จาก 7 ตัวชี้วัด  
(ระดับ B ขึ้นไป)  

ร้อยละ 50 ไม่มีหน่วย
บริการผ่าน

เกณฑ์ 

ร้อยละ 
12.50 
(1แห่ง) 

ร้อยละ 
25.00 
(2แห่ง) 

ร้อยละ 
37.50 
(3แห่ง) 

≥ร้อยละ 50 
(≥4แห่ง) 

15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละ เรื่องร้องเรียน ตาม
มาตรา ๔๑ ที่ได้รับการ
จัดการให้แล้วเสร็จตาม
กระบวนการภายใน ๓๐ วัน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
87.5 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 57.5 

ร้อยละ 
57.5–67.4 

ร้อยละ 
67.5–77.4 

ร้อยละ 
77.5-87.4 

ร้อยละ 
≥ 87.5 

10 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

5 ร้อยละ ความครบถ้วนของ
การส่งข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วย
ใน (IPD) ในโปรแกรม  
E-claim 

ร้อยละ 
100 

≤60 61-70 71-80 81-90 91-100 15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

6 ร้อยละ ความทันเวลาของ
การส่งข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วย
ใน (IPD) ในโปรแกรม  
E-claim 

ร้อยละ 
100 

≤60 61-70 71-80 81-90 91-100 15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

7 ร้อยละหน่วยบริการมี
สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
ไม่เกินค่าเฉลี่ย+1SD ของ
หน่วยบริการในกลุ่มระดับ
เดียวกัน(20กลุ่ม) 

ร้อยละ 
100 

≤50  
(≤4แห่ง) 

ร้อยละ 
62.50 
(5แห่ง) 

ร้อยละ 75.0 
(6แห่ง) 

ร้อยละ 87.5 
(7แห่ง) 

ร้อยละ 100 
(8แห่ง) 

15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

รวม 100  
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ระหว่ำง  
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  

 
 
7.หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยสิงแวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital อย่างน้อย
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
 

ระดับดีมาก 
40 % , 

ดีมาก Plus 
จังหวัดละ  
1 แห่ง 

ดีมาก น้อย
กว่าร้อยละ 

25 

26-39 ดีมาก ร้อยละ 
40 

ระดับดีมาก 
40 % และ
ระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ 60 

ระดับดีมาก 
40 % ,ดีมาก 
Plus จังหวัด
ละ 1 แห่ง 

25 กลุ่มงานอนามัย
สิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

2 ร้อยละของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
 

ผ่านพ้ืนฐาน
ขึ้นไป  
50 % 

น้อยกว่าร้อย
ละ 45 

45-49 50 51-55 มากกว่า 55 
ขึ้นไปและมี
ดีเด่น green 
ในรพ.สต. 

25 กลุ่มงานอนามัย
สิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของโรงพยาบาล
(รพท.,รพช.)สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อถูกต้อง 
 

100% น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

80-99 100 100 และมี
แผนพัฒนา
ต่อเนื่อง 

100 และมี
แผนพัฒนา /
มีกิจกรรม

ดีเด่น 

25 กลุ่มงานอนามัย
สิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

4 ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ระดับเทศบาล) 
มีมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(EHA) 
 

60% น้อยกว่าร้อย
ละ 58 

58-59 60 61-62 มากกว่า 62 
ขึ้นไป และมี

ดีเด่น 

25 กลุ่มงานอนามัย
สิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

รวม 100  
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ระหว่ำง  
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  

 
 
8.หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข  
(Happy Organization) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 20 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2 ระดับความส าเร็จของจังหวัด
ที่มีการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ระดับ 5 จังหวัดผ่าน
เกณฑ์ตาม

องค ์ประกอบ 
ที่ ๑-4ที่
ระดับ 1 

จังหวัดผ่าน
เกณฑ์ตาม

องค ์ประกอบ 
ที่ ๑-4ที่
ระดับ 2 

จังหวัดผ่าน
เกณฑ์ตาม

องค ์ประกอบ 
ที่ ๑-4ที่
ระดับ 3 

จังหวัดผ่าน
เกณฑ์ตาม

องค ์ประกอบ 
ที่ ๑-4 ที่
ระดับ 4 

จังหวัดผ่าน
เกณฑ์ตาม

องค ์ประกอบ 
ที่ ๑-5ที่
ระดับ 5 

20 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3 ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน 

ระดับ 5 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 20 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข  
(Retention rate) 
 

ร้อยละ 88 ร้อยละ 78 ร้อยละ 83 ร้อยละ 88 ร้อยละ 93 ร้อยละ 98 20 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5 ร้อยละของความครบถ้วน 
ในการจัดท าค าสั่งของงาน 
ที่รับผิดชอบโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
บุคลากรสาธารณสุข 
(HROPS) 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ100 20 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รวม 100  
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ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 
 

9.หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่ 

ร้อยละ 85 ≤ร้อยละ 
๖๙ 

ร้อยละ๗๐-
๗๔ 

ร้อยละ๗๕-
๗๙ 

ร้อยละ๘๐-
๘๔ 

≥ร้อยละ๘๕ 20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

2 การคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 

ร้อยละ 90 <ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ๖๐ – 
๖๙ 

ร้อยละ๗๐-
๗๙ 

ร้อยละ๘๐-
๘๙ 

≥ร้อยละ๙๐ 20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
ครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี 

≥ร้อยละ 
95 

<ร้อยละ 
๙๑.๙๙ 

ร้อยละ
๙๒.๐๐-
๙๔.๙๙ 

ร้อยละ 
๙๕.๐๐-
๙๗.๙๙ 

ร้อยละ
๙๘.๐๐-
๙๙.๙๙ 

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐ 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

4 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
ครบชุดในเด็กอายุครบ ๓ ปี 

≥ร้อยละ 
95 

<ร้อยละ 
๙๑.๙๙ 

ร้อยละ
๙๒.๐๐-
๙๔.๙๙ 

ร้อยละ 
๙๕.๐๐-
๙๗.๙๙ 

ร้อยละ
๙๘.๐๐-
๙๙.๙๙ 

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐ 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

5 ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วย 
โรคพิษสุนัขบ้า 

0 ราย เสียชีวิต>1 
คนเวลา 1 
ปี 

เสียชีวิต 1 คน
เวลา 1 ป ี

ไม่มผีู้เสียชีวิต 
ในระยะเวลา 1 
ปี 

ไม่มผีู้เสียชีวิต 
ในระยะเวลา 2 
ปี 

ไม่มผีู้เสียชีวิต 
ในระยะเวลา   
>2 ปี 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

รวม 100  
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ระหว่ำง  
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10.หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA   

ระดับ 3 1 2 3 4 5 30 กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

2 ระดับความส าเร็จการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในตามแผน 
งบประมาณ 2561 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 20 กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวม 

ร้อยละ 32 6 -10 11 -15 16-20 21-25 26-30 20 กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

4 ระดับความส าเร็จการจัดซื้อจัด
จ้าง งบลงทุน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 30 กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 100  
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ระหว่ำง  
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  

 
 
11.หัวหน้ำกลุ่มงำนนิติกำร 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
บุคลากร/หน่วยงานในสังกัด 
สสจ.ล าพูน ที่ด าเนินการตาม
ขั้นตอนแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ  
๖0 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

๒๕ กลุ่มงานนิติการ 

2 ร้อยละของสัญญาการรับเงิน
เพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์ และเภสัชกร สังกัด 
สสจ.ล าพูน ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการ และหน่วยงาน
สังกัด สสจ.ล าพูน ที่ได้
ตรวจสอบมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และด าเนินการ    
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 8๐ ร้อยละ  
๖0 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

๒๕ กลุ่มงานนิติการ 

 



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 54 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของเรื่องที่ด าเนินการ
ต่างๆ ในคดีอาญา/แพ่ง/
ปกครอง/คดีผู้บริโภคทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา   
 

ร้อยละ 8๐ ร้อยละ  
๖0 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

๑๐ กลุ่มงานนิติการ 

4 ร้อยละของการสืบหา
หลักทรัพย์ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
 

ร้อยละ 8๐ ร้อยละ  
๖0 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

๒๕ กลุ่มงานนิติการ 

5 ร้อยละความส าเร็จของการ
บังคับใช้กฎหมายครบ
องค์ประกอบที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 8๐ ร้อยละ  
๖0 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

๑๕ กลุ่มงานนิติการ 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 

 

 
12.หัวหน้ำกลุ่มงำนแพทย์แผนไทย 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
 

ร้อยละ 
18.50 

น้อยกว่า
ร้อยละ 
11.50 

ร้อยละ 
11.50 

ร้อยละ 
15.00 

ร้อยละ 
18.50 

มากกว่าร้อย
ละ 18.50 

80 กลุ่มงานแพทย์
แผนไทย 

2 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับ
การจ่ายยาสมุนไพร 
 

 ร้อยละ 6  น้อยกว่า
ร้อยละ 
2.8 

ร้อยละ  
2.8 

ร้อยละ  
4.4 

ร้อยละ  
6.0 

มากกว่า 
ร้อยละ 6.0 

20 กลุ่มงานแพทย์
แผนไทย 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ระหว่ำง  
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  

 
 

 
13.หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 20 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

2 ร้อยละหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์ประเมิน คปสอ.ติดดาว 

ระดับ 3 1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง 5 แห่ง 20 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

3 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด
ก ากับติดตาม 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 15 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ระดับความส าเร็จของการรับ
การตรวจราชการและนิเทศงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 15 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service 
plan) ของเครือข่ายบริการ
สุขภาพจังหวัดล าพูน 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 10 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

6 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการ
เบิก-จ่ายลงในทะเบียนคุมแยก
เป็นรายแห่ง ส่งให้งานการเงิน 
ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
และงบประมาณ 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 10 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

7 ร้อยละของรพ.สต.มีการน าเข้า
ข้อมูลโครงสร้าง 43 แฟ้ม
มาตรฐาน ตามก าหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข 

90 80 81-85 86-90 91-95 96-100 10 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
 

 
 

1. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) จังหวัดล าพูนปี 2562 
2. รหสัตัวช้ีวัด 1 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3 
7. น้ าหนักความส าคญั 10  
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อนการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนท่ีที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย 
ทิศทางและยุทธศาสตรร์่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ีเปน็ฐานและประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะ การน าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสาน 
ความร่วมมือในการน าไปสู่การสรา้งเสริมให้บคุคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทาง 
กาย จิต และสังคมเพื่อคณุภาพชีวติที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
1. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ.2561 
2. คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดท าแผนการด าเนินการและ
คัดเลือกประเด็นที่ส าคญัตามบริบทในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ท่ีเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมผีลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่
สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา  
DHS – PCA 
3. มีการประเมินประเด็นปญัหาคณุภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ 
ทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทกุข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผู้เยีย่ม 
ระดับจังหวดั/ระดับเขต (External Audit) 
อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า 
ปกครองและเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนตา่งๆในการดูแลประชาชนและส่งเสรมิให้
ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพ้ืนท่ี
ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแตล่ะพื้นท่ีจ านวน 878 แห่ง  

9. สูตรการค านวณ  

ผลรวมของอ าเภอที่มีคณะกรรมการ พชอ. ที่มีคุณภาพ   x   100 
จ านวนอ าเภอทั้งหมด 

 
10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 

ร้อยละของผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
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11. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน 
รอบ 6 
เดือน 

มีการประชุม 
คัดเลือก
ประเด็นที่
ส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ี
ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนา
คุณภาพ 
ชีวิต 
 

-มีคณะท างาน 
วางแผน
ก าหนด
แนวทางใน
การขับเคลื่อน
ประเด็นการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ตามที่พ้ืนท่ี
ก าหนด  

-มกีารบริหาร
จัดการ  
ทรัพยากรของ
ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อน
ประเด็นการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

มีการประชุม 
คัดเลือกประเด็นที่
ส าคัญตามบริบท
ในพื้นที่ท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหา  
อย่างน้อย 1 
ประเด็น 

มีการประชุม 
คัดเลือกประเด็นที่
ส าคัญตามบริบท
ในพื้นที่ท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหา  
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

 ผลงาน
รอบ12 
เดือน 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการ
และผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ  
31-40 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการ
และผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ  
41-50 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการ
และผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 51-
60 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 61-70 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 71-80 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - ๑ 8 8 8 8 8 ๘  
1๓. แนวทางการ
ประเมิน 

ประเมินผลจากการด าเนินงานของงานโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและเครอืข่าย
บริการสุขภาพ 

1๓.1 แหล่งข้อมลู โปรแกรม   แฟ้มเอกสาร งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/จังหวัด 
1๓.2 วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

จากรายงานผล ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

1๓.3 ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกเดือน 

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

1๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 117 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๖๑ 
 

1. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
2. รหสัตัวช้ีวัด 2 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3 
7. น้ าหนักความส าคญั 10 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให ้เป็น

เครือข่ายการดูประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผดิชอบร่วมกันเป็นการประจ า ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย
เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทมีหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแล
ประชาชนประมาณ 10,000 คน ± 20% 
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบตั4ิ คน  
ทันตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน 
แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบรบิทของพื้นที่ของอ าเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบรกิาร
ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Clusterเพิ่มบุคลากรเพิม่ดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คน
เภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบ าบัด 1 คน (ทั้งนี้ส าหรับต าแหน่งพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในป ี
2561อาจเริ่มต้นท่ี 50%) 
พ้ืนที่ที่มีคลินกิหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จ านวนทีมท่ีด าเนินการให้บริการ
การแพทย์ปฐมภมูิในรูปแบบ คลินกิหมอครอบครัว ตามแผนการจดัตั้งคลินิกหมอครอบครัว 10 ปี 
เกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  
1. บุคลากร (Staff)  
1.1 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  หรือผ่านการอบรมระยะสั้นจากราชวิทยาลัย 1 คนต่อทีม  
1.2 พยาบาลเวชปฏบิัติครอบครัว/พยาบาลวิชาชีพ   1 ต่อประชากร 2,500 คน อย่างน้อย 50% 
1.3 นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข    1 ต่อประชากร 2,500 คน อย่างน้อย 50% 
2. ระบบงาน (System)  
2.1 ระบบบริการ Service Package รายกลุม่วัย, EPI, ANC, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
            การคัดกรองผู้ป่วยตามกลุ่มวัย 
            บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน/บริการผู้ป่วยนอกเบื้องต้น  
            บริการ Home visit/Home Care  
            บริการ Long Term Care  
            บริการให้ค าปรึกษา 
2.2 ระบบส่งต่อ/ส่งกลับ (Green Channel/Refer back)  
2.3 ระบบข้อมลูและข่าวสาร  
            ระบบการเชื่อมโยงข้อมลูในการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับคลินิกหมอครอบครัว 
            การคัดกรองผู้ป่วยตามกลุ่มวัย 
            โปรแกรมจัดเก็บข้อมลูและส่งออกตามมาตรฐานที่ก าหนด  
            ระบบรายงานประจ าเดอืนและรายไตรมาส 
3. โครงสร้างพื้นฐาน (Structure)  
            มีสถานบริการที่เหมาะสม  
            มีครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รับผิดชอบประชากร 8,000 - 12,000 คน 

9. สูตรการค านวณ - 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๖๒ 
 

10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีการด าเนินงานไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด 

11. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน 
ในรอบ 
6 เดือน 
 

จัดStaff           
- แพทย์เวช
ศาสตร์
ครอบครัว 1 
คน ปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 3 
วัน/สัปดาห ์
- พยาบาล
วิชาชีพ 2 คน 
เป็นอย่างน้อย 
- มี
นักวิชาการ/
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ชุมชน 2 คน 
เป็นอย่างน้อย 

ก าหนดพื้นที ่
Mapping
ประชากร 
8,000 - 
12,000  
คนตาม
บริบท ของ
พื้นที ่

พัฒนาคุณภาพ 
Developing
ท างานเป็นทีม
หมอครอบครัว
(FCT)ดูแล
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

-มีรูปแบบการจดับริการ
ด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
-มีระบบให้ค าปรึกษา
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ได้สะดวกโดยใช้
เทคโนโลย ี
-มีระบบดูแลส่งต่อเชื่อม
โยงกับโรงพยาบาลแม่
ข่าย หรือหน่วยบริการที่
มีศักยภาพสูงกว่า 
-มีการจัดบริการส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน 
-ได้รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายใน
การจัดบริการ 
-ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
กลุ่มวัย/รายครอบครัว/
รายบุคคล 

PCC เต็ม
รูปแบบPCCจัด
แพทย์ มา
ให้บริการแบบ
ประจ าใน
สถานบริการ
หรือ เพิ่ม
บริการโดย
แพทยแ์ละมี
การดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 
อย่างน้อย 3
วัน/สัปดาห์ 
และ
ด าเนินการ
ครบตาม
เกณฑ์ 3S 

 ผลงาน
รอบ12 
เดือน 

ผ่านตาม
เกณฑ์ 3S 
ร้อยละ 10 

ผา่นตาม
เกณฑ์ 3S
ร้อยละ 12 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3S 

ร้อยละ 14 

ผ่านตาม 
เกณฑ์ 3S 
ร้อยละ 16 

ผ่านตาม 
เกณฑ์ 3S 
ร้อยละ 18 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - 8 12 13 14 15 16 17  
1๓.แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากการด าเนินงานของงานคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1๓.1 แหล่งข้อมลู โปรแกรม   แฟ้มเอกสาร งานคลนิิกหมอครอบครัว Primary care cluster อ าเภอ/จังหวัด 
1๓.2วิธีการจัดเก็บขอ้มูล จากรายงานผล ผลการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1๓.3 ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

ทุกเดือน 

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

1๔. ผู้ก ากับดูแล ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล  นายธาน ีศรีวงค์วรรณ์   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 117  
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1.งาน / โครงการ โครงการพัฒนาองค์กรคณุภาพ 
2.รหสัตัวช้ีวัด 3 
3.ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว 
4.ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6.เกณฑ ์ ระดับ 3  
7.น้ าหนกัความส าคญั 10 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ไดต้ามเกณฑ์คณุภาพ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ด ีประกอบด้วย 1) บริหารด ี
2) ประสานงานดี ภาคมีีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพด ี
มีเกณฑป์ระเมินดังน้ี 
หมวด 1 การน าองค์กรและการจดัการด ี
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว 
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม ่

9. สูตรการค านวณ  -  
10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีการด าเนินงานไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด 

11. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
รอบ ๖ 
เดือน 

-ประชุมชี้แจง
นโยบาย 
(kickoff) 
ระดับอ าเภอ 
-แต่งตั้งทีม
พัฒนา/ทีม
ประเมินระดับ 
อ าเภอ 
  

ระดับ 1และ-
ถ่ายทอดแนวทาง
การประเมิน รพ
สต.ตดิดาว ใน
ระดับอ าเภอ 
-รพสต.ทุกแห่งมี
การประเมิน
ตนเองตามคูม่ือ
แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ปี 
2562 

ระดับ 1-2 และ
รพสต.มีการ
พัฒนาตาม
เกณฑ์คูม่ือแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ปี 
2562 

ระดับ 1-3 
และรพสต.มี
การก าหนด
ประเด็นแก้ไข
ปัญหาระดับ
พื้นที่ อย่าง
น้อย 1 
ประเด็น 

ระดับ 1-4 
และรพ.สต.  
มีการเรียนรู้
แลกเปลีย่น
ตามประเด็น
การแก้ไข
ปัญหา 

 รอบ 
12 

เดือน 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ  
20-29 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ 
30-39 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ 
40-49 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ 
50-59 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ  
60-69 
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๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - ๒๑ 
แห่ง 

47
แห่ง 

50 
แห่ง 

60
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง  

1๓. แนวทางการ
ประเมิน 

ประเมินผลจากการด าเนินงานของ รพสต. ผ่านเกณฑค์ุณภาพ๕ดาวจากคณะกรรมการระดับอ าเภอ/
จังหวัด 
 

1๓.1 แหล่งข้อมลู การประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอและจังหวัด 
 

1๓.2 วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

ผลการประเมินตนเอง เปรียบเทียบกับการประเมินมาตรฐานในระดบัอ าเภอและจังหวัด 

1๓.3 ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ทุก 3 เดือน 

1๓.4 หน่วยงาน
จัดเก็บข้อมลู 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
 

14. ผู้ก ากับดูแล
ตัวช้ีวัดหน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล  นายธาน ีศรีวงค์วรรณ์    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 117 
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1. งาน / โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
2. รหัสตัวชี้วัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผลของโรงพยาบาล  
4. ระดับตัวชี้วัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3   
7. น้ าหนักความส าคญั 20 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด การด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดล าพูนเป็นการด าเนินงานพร้อมทั้งมีการ

ประเมินผลตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ตรวจราชการ และเป็นการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบริการ
ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (Service Plan สาขาท่ี 15 : Rational Drug Use) 
RDU ขั้น 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี  

RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 
1. ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรายการยาทีส่ัง่ใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ดังนี้ รพ.ระดับ A≥75%, S≥80%, M1-
M2≥85%, F1-F3≥90% 

2. ตัวช้ีวัดที่ 2 มีกิจกรรมการขับเคลือ่นการด าเนินงาน RDU โดย
คณะกรรมการ PTC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบตัิ ผ่านเกณฑร์ะดับ 3 

3. ตัวช้ีวัดที่ 3 จัดท าฉลากยามาตรฐาน ที่มีช่ือยาภาษาไทย และ
ค าเตือนในยา 13 กลุม่ ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

4. ตัวช้ีวัดที่ 4 มีรายการยาที่ควรตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล 
ที่ยังคงอยู่ไม่เกิน 1 รายการ จากรายการยาที่ก าหนด 8 
รายการ ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

5. ตัวช้ีวัดที่ 5 มีการด าเนินงานส่งเสริมจริยธรรมการจัดซื้อ และ
ส่งเสริมการขายยา ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

รพ.สต.ในอ าเภอ ≥40% ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายการใช้ยา
ปฏิชีวนะทั้ง 2 กลุ่มโรค คือโรค
ติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(เกณฑ์เป้าหมายคือ ≤ร้อยละ 
20) 
 
 

RDU ขั้น 2 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี  
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดจ านวน 5 ตัวช้ีวัดตาม RDU 
ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน 
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
ก าหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 กลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน และ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก รพช ≤ ๒0% 
ตัวช้ีวัดที่ 7 กลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 
≤ 20% 
ตัวช้ีวัดที่ 8 กลุ่มโรคบาดแผลสดจากอุบัติเหตุในผู้ป่วยนอก 
และฉุกเฉิน ≤ ๕0% 
ตัวช้ีวัดที่ 9 หญิงคลอดปกติทางช่องคลอด ≤ 1๕% 

3. ตัวช้ีวัดที่ 11 การใช้ยา Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือ
ไตท างานบกพร่อง (eGFR< 60ml/min/173m2) ≤ 5% 
4. ตัวช้ีวัดที่ 14 การใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3
ขึ้นไป ≤ 10% 
5. ตัวช้ีวัดที่ 17 ไม่มีการใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin*, statins, ergots  
(* ยกเว้นกรณีใส่ Mechanical heart valve)  

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
เครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
เช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค(เกณฑ์
เป้าหมายคือ ≤ร้อยละ 20) 
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9. สูตรการค านวณ คิดตามรายละเอียดแตล่ะระดับ 
10.วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ผลงานเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน(ระดบั) 1 2 3 4 5 
ผลงาน ระดับ 1 

 
ระดับ 2 

 
ระดับ 3 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ  รายละเอียด กิจกรรม  

ระดับที่ 1 มีการด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แต่ยังไม่ผ่าน 
RDU  ขั้นที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1,3,4 และ 5 

ระดับที่ 2 ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1,3,4 และ 5 
ระดับที่ 3 ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด 
ระดับที่ 4 ผ่าน RDU  ขั้นที่ 1และผ่าน RDU  ขั้นที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 6-9  

อย่างน้อย 2 ตัวช้ีวัด 
ระดับที่ 5 ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ทุกตัวช้ีวัด  

12. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดตี /อนาคต 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

- - ระดับ 3  ระดับ ๓ ระดับ 5 ระดับ 5 
13. แนวทางการประเมิน 1. จากรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลของกระทรวง

สาธารณสุข 
2. คู่มือ การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี1 กันยายน 2559 

13.1 แหล่งข้อมลู 1. แผนงานโครงการการด าเนินงานประจ าปี  256๒ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมจังหวัดล าพูน 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตรวจราชการ โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล  

13.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของกระทรวงฯ ในทุก ๆ 3  เดือน  
2. รายงานการนิเทศงานและตรวจราชการในกรณีปกต ิ

13.3 ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

6 เดือน  

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางอินทริยา  อินทพันธุ ์
ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล  นายเอกอดุลย ์บุตรแก้ว 
ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ  120 
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๑. งาน / โครงการ งานควบคุมวัณโรค 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 5 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม ่
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่มผีลส าเร็จในการรักษา  
๗. น้ าหนักความส าคญั 25 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผูป้่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบตัิการ
ยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อน
สิ้นสุดการรักษาและในเดือนสดุท้ายของการรักษา 
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวณัโรคที่รักษาครบก าหนดโดยไม่มี
หลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มเีอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะใน
เดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครัง้ก่อนสิ้นสุดการรักษา  เป็นลบ
รวมทั้งผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มผีลตรวจ 
2. ผู้ป่วยวณัโรครายใหม่ หมายถงึ ผู้ป่วยท่ีไม่เคยรักษาวณัโรคมากอ่นและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคน้อย
กว่า 1 เดือน และไมเ่คยขึ้นทะเบยีนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
2.1 ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเช้ือ (Bacteriologically confirmed : B+) หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมผีล
ตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธ ี
Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  
2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed : B - ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มผีล
ตรวจเสมหะเป็นลบ แต่ท าการวินจิฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสทีรวงอก หรือมีลักษณะทาง
คลินิกเข้าได้กับวณัโรค 

๙. สูตรการค านวณ  ( A / B ) x 100 
A=จ านวนผู้ป่วยปอดวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ ๑  ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยมผีลการรักษาหาย (CURED) รวมกับ รักษาครบ 
(Completed) โดยรอบการรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑ เพื่อน า
ผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

B= จ านวนผู้ป่วยปอดวณัโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบยีนในไตรมาสที ่๑  ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) 
 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาผูป้่วยวัณโรครายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (เดือนตลุาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) แยกเป็นหน่วยงาน/หน่วยบริการในจังหวัด 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความ 

ส าเรจ็ 
≤ร้อยละ ๖๙ ร้อยละ 

๗๐-๗๔ 
ร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

ร้อยละ 
๘๐-๘๔ 

≥ร้อยละ๘๕ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
Base 
line 
data 

ปี 
2559 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
256๖ 

ร้อยละ ร้อยละ
๘๖.๖๒ 

ร้อยละ
๘๓.๙๓ 

ร้อยละ
๘๔.๔๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 
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๑๓. แนวทางการประเมิน ระบบข้อมลูใน TBCM online เทียบกับค่าเป้าหมายโดย 
๑. ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพือ่น าผลการรักษา 

(Outcome) ไปรายงานลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
๒. ติดตามผลการด าเนินงานตามไตรมาสทุกไตรมาส 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู โปรแกรม TBCM online  
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู รายไตรมาส 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ปีละ 4 ครั้ง 

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางบุญทิน จิตร์สะบาย 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นายณรงคเ์ดช  นันตาเวยีง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ  122 
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๑. งาน / โครงการ โครงการ Happy MOPH องค์กรแห่งความสุขจังหวัดล าพูน ปี 2562 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 6 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ ขององค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)  
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
๖. เกณฑ ์ รอบ ๖ เดือน หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI  รวมทั้งมีการจัดท าแผน

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวช้ีวัด องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประกอบด้วย รพท./รพช./สสอ.(รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก่ 

ขั้นที่ 1  การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)  
      และสุขภาวะองค์กร (HPI)  
ขั้นที่ 3  การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ขั้นที่ 4  การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

     ขั้นที่ 5  มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม 
๙. สูตรการค านวณ (A/B) x 100  

ประเมิน Happinometer 
A = จ านวนบุคลากรทีม่ีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
B = จ านวนบุคลากร ในสังกัดส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
ประเมิน HPI   
A = จ านวนหน่วยงานท่ีมีบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปการเข้าตอบแบบประเมินในระบบ (HPI) 
B = จ านวนหน่วยงานในในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 
การท าแบบประเมิน Happinometer : บุคลากรทุกคนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน ประกอบด้วย ข้าราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจ า /พนักงานราชการ /ลูกจ้าง
ช่ัวคราว (ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา) 
การท าแบบประเมิน HPI : บุคลากรระดับหัวหน้างานของหน่วยงานขึ้นไปทุกคน โดยหน่วยงาน
ประกอบด้วย สสจ. / รพท. /รพช. /สสอ. (รพ.สต.นบัรวมกับ สสอ.) 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ร้อยละของผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงานมีการ
ประเมินดัชนี
ความสุขของ
คนท างาน
(Happinometer) 
และประเมินสุข
ภาวะองค์กร
(HPI) 

หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์และ
แปลผลการ
ประเมิน
ความสุข
บุคลากร 
(Happinometer) 
และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) 
 

หน่วยงานมี
การจัดท า
แผน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข 

หน่วยงานมี
การ
ด าเนินงาน
ตามแผน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข 

หน่วยงานมี
ความก้าวหน้า
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุขท่ีเป็น
รูปธรรม  
(มSีuccess 
Story) 
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๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2558 2559 2560 ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 2565 

   หน่วยงาน
มีการ
ด าเนินงาน
ตาม
กระบวน
ขับเคลื่อน 
องค์กร
แห่ง
ความสุข 
๕ ขั้นตอน 

หน่วยงานมี
การ
ด าเนินงาน
ตาม
กระบวน
ขับเคลื่อน 
องค์กรแห่ง
ความสุข  
๕ ขั้นตอน 

 

   

๑๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากการด าเนินงานของงาน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 
 

1. ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based 
๒. รายงานตามแบบประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ sms 

แหล่งข้อมูลรอบ ๓ เดือน 
 

๑. การตอบแบบประเมิน Happinometer ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินความสุขบคุลากร
(Happinometer) 
๒. การตอบแบบประเมิน HPI ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 

แหล่งข้อมูลรอบ ๖ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  
แหล่งข้อมูลรอบ ๙ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  
แหล่งข้อมูลรอบ ๑๒ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  

ใช้เกณฑ์การประเมิน 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกไตรมาส 

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางสรุางค ์หมื่นกัณฑ ์
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 115 
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๑. งาน / โครงการ โครงการป้องกันการตายมารดา 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 7 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด อัตราต่อแสนการเกดิมีชีพ 
๖. เกณฑ ์ ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
๗. น้ าหนักความส าคญั 5 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 

วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด
ความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

การเย่ียมเสริมพลัง  เป็นการเสรมิพลังใจพลังความคดิให้ผู้บรหิาร  ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคี
เครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเตม็ก าลังในการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็กให้ไดต้ามมาตรฐานสอดคล้องตามบรบิท  เช่น การเสริมพลังในการนเิทศติดตาม 
การไปเยี่ยมหนา้งาน การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา 

๙. สูตรการค านวณ (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ 
A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุยกเว้น

อุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่ก าหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย) 
B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

๑๐. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ปีละ 1 ครั้ง 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความ 

ส าเร็จ 
≥ 25 20-24 15-19 10-14 น้อยกว่า 10 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
Based
line 
data 

หน่วยวัด ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
2565 

 จ.
ล าพูน 

อัตราส่วน
การตาย
มารดาต่อ
การเกิดมี
ชีพ แสน
คน 

0 0 0 0 0 0 0 0 

๑๓. แนวทางการประเมิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการทุกระดับน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมา
ตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดส่วนการตายและสาเหตุการตาย 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลที่เกดิกรณีแม่ตายรายงาน สสจ.ภายใน 24 ช่ัวโมง  สสจ.รายงานศูนย์อนามัย 

ภายใน7 วัน 
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน   
3. รายงานผลการ Conference maternal death case 
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๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายบริการทุกระดับ 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล   นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล   นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 121 
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๑. งาน / โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 8 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปีท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ    
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 90 ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการตดิตาม/ส่งต่อ             

๗. น้ าหนักความส าคญั 5 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด 1.เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนพัฒนาการสงสยัล่าช้า  หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผดิชอบ

ของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กทีม่ีอยู่จริงในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยเด็ก
กลุ่มเป้าหมายจะต้องมีวันท่ีวันแรกท่ีอายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ   ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ ปีละ 1 ครั้ง และตรวจพบว่า พัฒนาการไม่ผา่นเกณฑด์้านใดด้านหนึ่ง 
 2. เด็กที่มีพัฒนาการสงสยัล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ  หมายถึง  เด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การประเมินพัฒนาการครั้งแรก แล้วพบว่าพัฒนาการสงสัยลา่ช้า ไดแ้นะน าพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง 
กระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน  ภายใน 30 วัน นัดพบเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินพัฒนาการช้า  
3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย  หมายถงึ เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการด้วย DSPM และผ่าน 
พัฒนาการทั้ง 5 ด้าน รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรกท่ีประเมิน )และได้รับ การ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และไดร้ับการประเมินซ้ าภายในเวลา 30 วัน  
โดยผลผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน   

๙. สูตรการค านวณ  ( B3/A3 ) x 100 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

รายการข้อมูล 1 
A1=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ทั้งหมดในเขต
รับผิดชอบท่ีได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง  
A2=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ 
A3=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดอืนในเดือนนั้นๆ ท่ีไดร้ับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ และตรวจพบว่าพัฒนาการสงสยัล่าช้า 
รายการข้อมูล 2 
B1= จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดอืนในเดือนนั้นๆ ท้ังหมดในเขต
รับผิดชอบท่ีได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
B2=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดอืนในเดือนนั้นๆ ไดร้ับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ แล้วตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
B3=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดอืนในเดือนนั้นๆ ท่ี ตรวจพบว่า
พัฒนาการสงสัยล่าช้า แล้วไดร้ับการติดตามภายใน 30 วัน 
เง่ือนไขข้อมูล 
1. เป้าหมายในแตล่ะเดือน คือ เดก็ท่ีวันท่ีวันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ 
2. การคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอาย ุจะมีเวลาที่ท าได้ คือ ภายใน 30 วันหลังจากเด็กอายุแตะ 

9,18,30,42 เดือน เช่น เด็กอายุครบ 18 เดือนพอดีในวันท่ี 1 กค.คัดกรองเด็กได้ตั้งแต่วันท่ี 1 
กค.ถึงวันท่ี 30 กค. เท่านั้น หากเกินจากนี้เด็กจะอายุ 19 เดือนเตม็ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายการคัดกรอง  

3. การประมวลผลงานระบบจะตดิตามไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจาก วันท่ีเด็กอายุแตะ 
9,18,30,42 เดือน แล้วน าผลมาใส่ในเดือนท่ีเป็นเป้าหมาย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน 

4. กรณีติดตาม/ส่งต่อ ระบบจะตามต่ออีก 30 วันจากวันท่ีตรวจครัง้แรก แล้วน าผลมาใส่ในเดือนท่ี
เป็นเป้าหมาย 
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๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ น้อยกว่า  80 80.1 –85.0 85.1 –90.0 90.1 - 95 มากกว่า 95 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชีว้ัด(พยากรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ความ
ครอบคลมุ 

78.05 75.48 79.07 90 90 90 

ผลสงสัย
ล่าช้า 

20.61 22.17 31.74 25 25 25 

ติดตามใน 
30 วัน 

68.28 69.28 86.10 90 90 90 

๑๓. แนวทางการประเมิน  

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธ์ิ  
2. ฐานข้อมูล แฟ้ม Special PP ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตามมารฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม  

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ตดิตาม และควบคุมก ากับผลการ
ด าเนินงานของเครือข่ายบริการระดับอ าเภอ 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู  

๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล   นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล   นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 121 
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๑. งาน / โครงการ การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 9 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละ 60 ของเด็กมพีัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I  
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 60 ของเด็กมพีัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I 
๗. น้ าหนักความส าคญั 5 
๘. ค าอธิบายตัวช้ีวัด เด็กมีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง  

1. เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กท่ีมีอยู่จริงใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด และไดร้ับการคดักรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM แล้วตรวจพบว่า 
พัฒนาการไมผ่่านเกณฑ์ดา้นใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า  และเมื่อกระตุ้น /ตดิตามภายใน 30 

วัน แล้วยังตรวจพบวา่เด็กพัฒนาการล่าช้า  
2. เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กท่ีมีอยู่จริงใน

ช่วงเวลาที่ก าหนด และไดร้ับการคดักรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ซึ่งตรวจพบว่า มี
พัฒนาการล่าช้า แล้วหน่วยบริการ(รพ.สต.) ส่งต่อใหเ้ข้ารับการกระตุน้ด้วย TEDA 4I ที ่
รพช./รพท. โดยไมต่้องรอกระตุ้น/ติดตามภายใน 30 วัน  

การกระตุ้นด้วย TEDA4I หมายถึง กิจกรรมบริการดูแลและช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ด้วยเครื่องมือ TEDA4I (Thai Early Developmental Assessment for Intervention)  

๙. สูตรการค านวณ B / ( A1+A2 ) x 100 
๑๐. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
A1=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ ตรวจพบว่า
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ซึ่งได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้า 
A2=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ ตรวจพบว่า
พัฒนาการล่าช้า  ได้รับการส่งต่อทันที 
B = จ านวนเด็กกลุม่เป้าหมาย (A1 +A2) ที่ได้รับการดูแลและช่วยเหลอืเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ด้วยเครื่องมือ TEDA4I  
 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ น้อยกว่า 50 50.1 –55.0 55.1 – 60.0 60.1 –65.0 มากกว่า 65 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชีว้ัด(พยากรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ.ล าพูน NA NA NA 60 70 80 
๑๓. แนวทางการประเมิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการทุกระดับน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมา

ตรวจสอบและประมวลผล 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธ์ิ  

2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม   การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตามมาร

ฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม ทุกเดือน 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ตดิตาม และควบคุมก ากับผลการ

ด าเนินงานของเครือข่ายบริการระดับอ าเภอ 
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู  
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๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล   นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล   นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๗๗ 
 

๑. งาน / โครงการ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 10 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด / อ าเภอ /ต าบล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ กลุ่มเป้าหมาย  = รพท./รพช. ทุกแห่ง 

- ร้อยละ 100 ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
- ร้อยละ 40ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดมีาก plus อย่างน้อยจังหวัดละ1 แห่ง 

๗. น้ าหนักความส าคญั 20 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital 
หมายถึงโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
ด าเนินงานตามเกณฑ์ดังนี ้
ระดับพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 1การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการก าหนดนโยบายจดัท าแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารใหเ้กิด
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
2. มีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 
3. มีการคัดแยกมลูฝอยท่ัวไปคือมลูฝอยรีไซเคิลมูลฝอยอินทรียม์ูลฝอยอ่ืนๆไปยังท่ีพักรวมมูลฝอย
อย่างถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภยัที่อาคารผู้ป่วยนอก 
E: ENERGY 
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดร่วมกันท้ังองค์กร 
E:ENVIRONMENT 
6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคารโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นท่ีพักผ่อนที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคลอ้งกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผูม้ารับริการ 
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ปว่ยและญาต ิ
N: NUTRITION 
8. สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยใน
ระดับดีมาก 
9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
10. จัดให้มีบริการน้ าดืม่สะอาดทีอ่าคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ระดับดี 
11. มีการจดัการมลูฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 
ระดับดีมาก 
13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
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14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN Community 
ระดับดีมาก Plus 
15.โรงพยาบาลมีการด าเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที ่
16.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริม่ต้น
พัฒนาขึ้นไป 

9.วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข /หน่วยบริการสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital 

10.ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
(รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

11.วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงานส่งให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ วิเคราะห์แล้วส่ง
รายงานให้ศูนย์อนามยั (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยก าหนด)และรายงานผ่านระบบ 
Health KPI เดือนละ 1 ครั้งทุกวันท่ี 20 ของเดือน 
3. ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพ้ืนท่ีวิเคราะหภ์าพรวมของเขตและส่งรายงานรายเดือน
ให้กรมอนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานท่ีกรมอนามัยก าหนด) ผา่นระบบศูนยต์ิดตามผลการ
ปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามยัเดอืนละ 1 ครั้งทุกวันท่ี 25 ของเดือน 

12.แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)/รพ.สต. 
13.รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 

CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
A2 = จ านวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับด ี
A3 = จ านวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก 

14.รายการข้อมูล 2 B = จ านวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 
15. สูตรการค านวณ ((A1+A2+A3)/B) X 100 = ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี

ด าเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
((A2+A3)/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
(A3/B) X 100 = ร้อยละกลุม่เปา้หมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก 

๑6. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ร้อยละของผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

๑7. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ความ 
ส าเรจ็ 

ประเมิน
ตนเอง ผ่าน

เกณฑ์  
10 ข้อ 

 

ประเมิน
ตนเอง ผ่าน

เกณฑ์  
12 ข้อ 

รพท./รพช.
ประเมินตนเอง 

ผ่านเกณฑ์  
14 ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง ผ่าน

เกณฑ์  
15 ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง ผ่าน

เกณฑ์  
16 ข้อ 
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๑8. แนวทางการ
ประเมิน 

1.โรงพยาบาล กลุม่เป้าหมาย ประเมินตนเอง เพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2.ทีมประเมินระดับกรมอนามัย จงัหวัด อ าเภอ ท าการประเมินรับรอง เพื่อให้ค าแนะน าและรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital 
3.ผลงานเปรยีบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

19. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

20. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

21.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางละมัย สิทธิโรจน ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  อนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 124 
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๑. งาน / โครงการ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 11 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7   
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ 
๖. เกณฑ ์ ระดับ Risk Score ของหน่วยบริการ เทียบกับ เกณฑ์การจดั 7 Plus Efficiency Score 
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด พิจารณาจาก ระดับ Risk Score และ ระดับประสิทธิภาพการบรหิารการเงินการคลัง ของ 

หน่วยบริการเทียบกับ เกณฑ์การจัด 7 Plus Efficiency Score ดังนี ้
ระดับRisk Score  ประกอบด้วย 
 

ดัชนีช้ีวัด น้ าหนัก  
Risk Score   

1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย ์
1.1 Current ratio<1.5 
1.2 Quick ratio <1 
1.3 Cash ratio < 0.8 

 
1 
1 
1 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
2.1 แสดงฐานะทางการเงิน(ทุนหมุนเวียน)NWC<0 
2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ(รายไดสู้ง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) 
NI<0 

 
1 
1 

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปญัหาการเงินรุนแรงมี 2มิต ิ
3.1 มิตNิWC หรือทุนหมุนเวียนทีเ่พียงพอรับภาระการขาดทุนเฉลีย่ต่อ
เดือน  
( กรณี NWC เป็นบวก & มี NI ติดลบ ) 
a) ระยะเวลาทุนหมุนเวยีนอาจหมด > 6 เดือน 
b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยูไ่ด>้ 3 เดือน ไมเ่กิน 6   เดือน 
c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยูไ่ด<้ หรือ = 3 เดือน 
3.2 มิติผลก าไรจากการด าเนินการเพียงพอรับภาระหนีส้ินหมุนเวียน  
( กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นบวก ) 
a) ผลก าไรสามารถปรับ NWC เป็นบวก  > 6 เดือน 
b) ผลก าไรสามารถปรับ NWC เปน็บวก  > 3 เดือน ไม่เกิน 6   เดือน 
c) ผลก าไรสามารถปรับ NWC เปน็บวก  < หรือ = 3 เดือน 
3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI เป็นบวก 
3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นลบ 

 
 
 

0 
1 
2 
 
 

2 
1 
0 
0 
2 
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๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด (ต่อ ) ระดับประสิทธภิาพการบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ ค าอธิบาย 

1. ประสิทธิภาพการท าก าไร วัดความสามารถในการท าก าไร(EBITDA) 
2.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ วัดความสามารถในการท าก าไรของสินทรัพย์

ทั้งหมดที่หน่วยบริการใช้ในการด าเนินงาน 
3. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการช าระหนี้
การค้ากลุม่บริการ(ค่ายา เวชภณัฑ์มิใช่ยา ) 

วัดความสามารถในการบริหารหนีก้ารค้า 

4. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเก็บหนี้ 
สปสช. 

วัดความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของ
โรงพยาบาลทีเ่รียกเก็บจาก สปสช / 
กรมบัญชีกลาง/ประกันสังคม(ในเครือข่าย) 5. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเก็บหนี้

กรมบัญชีกลาง 
6. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเก็บหนี้
ประกันสังคม 
7. การบริหารสินค้าคงคลัง วัดความสามารถบริหารจัดการ ยา เวชภัณฑ์

มิใช่ยา ท่ีอยู่ในคลังในปริมาณทีเ่หมาะสม 
 

น าประสิทธิภาพการบริหารการเงนิการคลัง ของหน่วยบริการ มาจดัอันดับ 
การจัด Grade จ านวนข้อที่ผ่าน 

A 7 
A- 6 
B 5 
B- 4 
C 3 
C- 2 
D 1 
F 0 

 

น า Risk Score และ ระดับประสทิธิภาพการบริหารการเงินการคลงั จัดเป็น Matrix Grading : 
7 Plus Efficiency Score ดังตาราง 

 
๙. สูตรการค านวณ  
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๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ประเมินจาก  ระดับ Risk Score เทียบกับ  7 Plus Efficiency Score 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

 Risk Score 
ระดับ 7 และ  
7 Plus ระดับ 
A ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 4 - 6 
และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 0 - 3 
และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 4 - 6 
และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

 Risk Score 
ระดับ 0 - 3 
และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B-  

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 
 
 

จ านวนหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7   

ผลการด าเนินงานในอดตี ( ปีงบฯ ) เป้าหมายตัวช้ีวัด (พยากรณ์ ) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

๑๓. แนวทางการประเมิน  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู จากเว็บไซด์  http://hfo62.cfo.in.th 

 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู จากรายงานผลการวิเคราะหส์ภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ 

 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 
 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา  
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางปรานอม ทมวงศ ์
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 225 
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1. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาคณุภาพ  
2. รหสัตัวช้ีวัด 12 
3. ช่ือตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 

HA ขั้น 3  
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับเขต  
5. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6. เกณฑ ์ มีแผนพัฒนาในประเด็นท่ี สรพ.ใหข้้อเสนอแนะ และท า Road Map ก าหนด Time Line การ

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง และมรีายงานตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบาย ทีมแนวราบ 
หน่วยงาน CQI R2R 

7. น้ าหนักความส าคญั 20 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลล าพูน  ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน

ระดับ F2 ขึ้นไป ในจังหวัดล าพูน จ านวน ๖ แห่ง 
HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนการรับรอง 3 
ขั้น ดังนี้ 
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและป้องกันความเสี่ยง น าปญัหามา
ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปญัหาที่เคยเกิด/มีโอกาส
เกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหเ์ป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคญัทั้งหมด 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนท่ีไม่ยากเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคณุภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
HA พัฒนาอย่างเช่ือมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัตติามมาตรฐาน HA ได้
ครบถ้วน  

9. สูตรการค านวณ A = จ านวน ทีผ่่านการรบัรอง HA ขั้น 3 
B = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ขึ้นไปในสังกัด 

10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

(A/B) X 100 

11. เกณฑ์การให้คะแนน  
  

 

คะแนน 1 2 3 4 5 
รอบ 6 
เดือน 

มี
แผนพัฒนา
ในประเด็นท่ี 
สรพ.ให้
ข้อเสนอแน
ะ และท า 
Road Map 
ก าหนด 
Time Line 
การพัฒนา
คุณ
ภาพต่อเนื่อง 
 
 

ระดับ1และมี
การ
ด าเนินงาน
ตามแผน
กระบวนการพั
ฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
และผูบ้ริหาร
ให้การ
สนับสนุน  
 
 
 

ระดับ1-2 
และมรีายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ตามแผน  
Road Map 
ส่งให้ สสจ.
ล าพูนตาม
ก าหนด 

ระดับ1-3
และมี
รายงาน 
กิจกรรมการ
ทบทวน
ความเสีย่งท่ี
ส าคัญของ
โรงพยาบาล 

ระดับ1-4และมี
รายงานตัวช้ีวัด/
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในระดับ
นโยบาย ทีม
แนวราบ 
หน่วยงาน CQI 
R2R 
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11. เกณฑ์การให้คะแนน  
 

คะแนน 1 2 3 4 5 
รอบ 12 

เดือน 
น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่านการ
รับรอง HA 
ขั้น 3 

ร้อยละ ๗๑ - 
๘๐ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่านการ
รับรอง HA 
ขั้น 3 

ร้อยละ ๘๑ - 
๙๐ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่านการ
รับรอง HA 
ขั้น 3 

ร้อยละ๙๑ – 
๙๙ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่านการ
รับรอง HA 
ขั้น 3 

๑๐๐ ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่านการ
รับรอง HA 
ขั้น 3 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ ๒๕๖๐) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
 ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

รพท. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
รพช.ตั้งแต่ 
F2 ขึ้นไป 

๘๓.๒๒ ๘๓.๒๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
1๓. แนวทางการประเมิน จากข้อมูล/หลักฐานการด าเนินงาน  

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 
จัดส่งแผนพัฒนาในประเด็น
ที่ สรพ.ให้ข้อเสนอแนะ และ
ท า Road Map ก าหนด 
Time Line การพัฒนา
ต่อเนื่อง เตรียมรับ 
Servelance และการเยี่ยม
ส ารวจเพื่อต่ออายุการ
รับรองกระบวนการคณุภาพ 
ส่งความพึงพอใจ และ
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยให้
สสจ. ภายใน ๑๐ ม.ค.๖๒ 

จัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้า
การด าเนินงาน
ตามแผน รอบ ๖ 
เดือน ภายใน  
๒๕ มี.ค.๖๒ 

มีการด าเนินงาน
การทบทวนความ
เสี่ยงท่ีส าคญัอย่าง
ต่อเนื่องและส่ง
ความพึงพอใจ และ
ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยใหส้สจ.รอบ 
๒ ภายใน ๑ ก.ค.
๖๒ 

จัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตาม
แผน รอบ ๑๒ 
เดือน ความพึง
พอใจ และระยะ 
เวลารอคอยเฉลีย่
ภายใน  
๒๐ ก.ย.๖๒ 

 
1๓.1 แหล่งข้อมลู  ข้อมูลจากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

www.ha.or.th /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง   
1๓.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ  
1๓.3 ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุก ๓ เดือน 

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ    ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
ช่ือ-สกุล  นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจรญิ   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กลุ่มงาน  พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๘๕ 
 

 

๑. งาน / โครงการ งานควบคุมวัณโรค 
๒. รหัสตัวชี้วัด 13 
๓. ชื่อตัวชี้วัด การคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
๔. ระดับตัวชี้วัด ระดับจังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ์ ≥ร้อยละ ๙๐ ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
๗. น้ าหนักความส าคัญ 10 

๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด การคัดกรอง หมายถึง การคัดกรองโดย การเอ๊กซเรย์ปอด (CXR) และ หรือวิธี Molecular  
ประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก ่ กลุ่มเสี่ยงท่ีก าหนดให้ด าเนินการตามนโยบายระดับประเทศและกลุ่ม
เสี่ยงก าหนดโดยคณะท างาน cluster TB จังหวัดล าพูน อย่างน้อย ๑ กลุ่มประชากร 

๙. สูตรการค านวณ  ( A / B ) x 100 
A= จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงท่ีมผีลการคัดกรองวัณโรคโดย CXR  และ หรือวิธี Molecular 
B= จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยง 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์

ใช้อัตราการคัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  แยกเป็นหน่วยงาน/
หน่วยบริการในจังหวัด  ตดิตามผลการด าเนินงานตามไตรมาสทุกไตรมาส 

๑๑. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 

ความส าเร็จ 
≤ร้อยละ  

๖๐ 
ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
๘๐-๘๙ 

≥ร้อยละ 
๙0 

๑๒. ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
Baseline data 

หน่วยวัด 
ปี

2559 
ปี

2560 
ปี 

2561 
ปี

2562 
ปี

2563 
ปี

2564 
ปี

2565 
ปี

2566 
ร้อยละ NA ๓๑.๘๕ ๗๙.๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๑๓.แนวทางการ
ประเมิน 

ระบบข้อมลูใน TBCM online  และการรายงานผลการด าเนินงาน เทียบกับค่าเป้าหมาย ตดิตาม
ผลการด าเนินงานตามไตรมาสทุกไตรมาส 

๑๓.๑แหล่งข้อมูล 1.TBCM online      2.ระบบการรายงานผลการคัดกรอง   

๑๓.๒วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายไตรมาส 

๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 4 ครั้ง 

๑๓.๔หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางบุญทิน จิตร์สะบาย        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นายณรงคเ์ดช  นันตาเวยีง   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๘๖ 
 

 

1. งาน / โครงการ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวคัซีน/การติดตามข้อมลูความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 14 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี 
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับหน่วยงาน 
5. หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ≥ร้อยละ 95 
7. น้ าหนักความส าคญั 5 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด เด็กอายุครบ 1ปี ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบในงวดที่รายงาน(จากแฟ้ม Person ตาม

มาตรฐานโครงการสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศยั Type area=1,3) โดยความหมายของ
เด็กอายุครบ 1ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดทีร่ายงาน แต่ผา่นมาแล้ว 1ปี) 
เช่น รายงานงวดที่ 1 :ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561  
เด็กท่ีมีอายุครบ 1ปี ได้แก่เด็กที่เกดิระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม2560 – ธันวาคม 2560 

9. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ผลงานเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

10. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน <ร้อยละ  

91.99 
ร้อยละ  

92-94.99 
ร้อยละ  

95-97.99 
ร้อยละ  

98-99.99 
ร้อยละ  

100.00 
11. แนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 

๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
83.53 87.70 88.78 78.62 91.90 92.00 94.00 96.00 98.00 100.0 

11.1 วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
11.2 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43แฟ้ม 
11.3 รายการข้อมลู 1 A= จ านวนเด็กอายุครบ 1ปี ในงวดที่รายงานท่ีได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,OPV3, 

MMR1,IPV. 
11.4 รายการข้อมลู 2 B= จ านวนเด็กอายุครบ 1ปี ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผดิชอบท้ังหมดในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม

Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area=1,3) 
11.5 สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 
12. ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 ครั้ง /เดือน 

13.ระดบัของข้อมูลรายงาน ความครอบคลุมประเมินเป็นรายสถานบริการ 
14. หน่วยงานจัดเก็บข้อมลู หน่วยบริการ 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางบุญทิน จิตร์สะบาย        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นายสุรสิทธิ์  ธนปาลวงค์   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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1. งาน / โครงการ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวคัซีน/การติดตามข้อมลูความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 15 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 3 ปี 
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับหน่วยงาน 
5. หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ≥ร้อยละ 95 
7. น้ าหนักความส าคญั 5 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด เด็กอายุครบ 3ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบในงวดที่รายงาน(จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐาน

โครงการสร้าง 43 แฟ้ม(สถานะการอยู่อาศัย Type area=1,3) โดยความหมายของเด็กอายุครบ 3ปี 
ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 3ปี) เช่น รายงานงวดที่ 1 :
ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 เด็กท่ีมีอายคุรบ 3ปี ได้แก่เด็กที่เกิดระหวา่งวันท่ี 1 ตุลาคม2560 
– ธันวาคม 2560 

9. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ 

ผลงานเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

10. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน <ร้อยละ  

91.99 
ร้อยละ  
92.00-
94.99 

ร้อยละ  
95.00-
97.99 

ร้อยละ  
98.00-
99.99 

ร้อยละ  
100.00 

11. แนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
3.51% 57.06% 64.26% 67.93% 83.08% 85.00% 90.00% 92.00% 95.00% 100.00% 

11.1 วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
11.2 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43แฟ้ม 
11.3 รายการข้อมลู 1 A= จ านวนเด็กอายุครบ 3ปี ในงวดที่รายงานท่ีได้รับวัคซีน LA JE2, MMR2 
11.4 รายการข้อมลู 2 B= จ านวนเด็กอายุครบ 3ปี ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผดิชอบท้ังหมดในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม

Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area=1,3) 
11.5 สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 
12. ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 ครั้ง /เดือน 

13.ระดบัของข้อมูลรายงาน ความครอบคลุมประเมินเป็นรายสถานบริการ 
14. หน่วยงานจัดเก็บข้อมลู หน่วยบริการ 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางบุญทิน จิตร์สะบาย        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นายสุรสิทธ์ิ  ธนปาลวงค์      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 122 
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1. งาน / โครงการ การด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
2. รหสัตัวช้ีวัด 16 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเรจ็การด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ร้อยละ  
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 70 
7. น้ าหนักความส าคัญ 10 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด การด าเนินงาน คปสอ.ติดดาว หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ คปสอ.ติดดาว ที่

ก าหนด โดยเป็นการวัดจากค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) ของผลรวมของความส าเร็จของด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ คปสอ.ติดดาว มีค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) ดังนี้  

หมวด น้ าหนัก (ร้อยละ 10 ) 
หมวดที่ 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี 10 

หมวดที่ 2 กระบวนการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุข 10 

หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 15 

หมวดที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 10 

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 15 

หมวดที่ 6 การจัดการความรู้   10 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินงาน  30 
 

9. สูตรการค านวณ  คะแนนรวม 7 หมวด คิดเป็นค่าน้ าหนัก ร้อยละ 100  
10.วิธีค านวณการประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน(ร้อยละ) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ผลงาน ≤49.99 50 - 69.99 70 -79.99 80 – 89.99 90 - 100 
12.ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด ตัวช้ีวัดใหม่  

 ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด (พยากรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - - ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
13. แนวทางการประเมิน รายงานผลการประเมินตนเอง ,รายงานผลการประเมินผล โดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด  

13.1 แหล่งข้อมลู รายงานผลการประเมิน  
13.2 วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ตดิดาวสามารถดาวน์โหลด คูม่ือการประเมิน  

รพ.สต ตดิดาว ได้ทาง website ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าพูน 
13.3 ความถี่ในการจัดเก็บขอ้มูล 6 เดือน  
13.4 หน่วยงานจัดเก็บขอ้มูล กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดหน่วยงาน กลุ่ม
งาน คบส. 
สสจ.ล าพูน 

นายวิทยา  พลสลีา  ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน   

15. ผู้จัดเก็บตัวชีว้ัดหน่วยงาน 
กลุ่มงาน คบส.  สสจ.ล าพูน 

ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

 ช่ือ-สกุล  นางดารา  เรือนเป็ง        ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
ช่ือ-สกุล  นางสุวมิล ทิพย์ชมภู    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กลุ่มงาน  พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 107 
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๑. งาน / โครงการ คุณภาพบญัชีหน่วยบริการ 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 17 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด คุณภาพบัญชีของหน่วยบริการแม่ข่าย 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด คะแนนคุณภาพบัญชขีองหน่วยบริการแม่ข่าย 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละความถูกต้องของงบทดลองตามเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด พิจารณาจาก ร้อยละความถูกต้องของงบทดลองตามเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพ ดังนี ้
ไตรมาส 1-2 ประเมินจาก 
เกณฑ์คณุภาพบญัชีทางอิเลคทรอนิกส ์

เกณฑ ์ รายละเอียดเกณฑ ์ คะแนน 
1.ครบถ้วน/
ทันเวลา 

ส่งงบทดลองแม่ข่าย 5 
แม่ข่ายส่งงบทดลองภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป 5 

2.ถูกต้อง
ตามหลัก
บัญช ี

ค่าสุทธิไมผ่ิดด้าน 10 
งบทดลองต้องสัมพันธ์กันทุกเดือน 5 
ต้องมียอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ-รอการ
จัดสรรและบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ-ที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

5 

ปรับปรุงลูกหนีค้่ารักษา UC -OP ใน CUP 5 
ต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางทุกเดือน 5 
ต้องมีการบันทึกลูกหนี้คา่รักษา UC-OP-AE ทุกเดือน 5 
บันทึกวัสดุคงเหลือตามนโยบายบญัชีส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขทุกเดือน 

5 

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจ าหน่ายทุกเดือน 5 
ค่าเสื่อมสะสมราคา น้อยกว่า สินทรัพย ์ 5 
ต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน 5 

3.ปรับปรุง
ตามนโยบาย
บัญช ี

ต้องมีการบันทึกค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ (LAB) 5 
บัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสทุธิไม่มียอดคงเหลือ 5 
ส่งข้อมูลบริการประจ าเดือน 10 
ส่งข้อมูลบริการประจ าเดือนครบถว้นทุกช่อง 5 
มีการบันทึกรายได้งบประมาณงบบุคลากร, รายได้งบประมาณงบ
บุคลากร UC และค่าใช้จ่ายงบคลุากร 

5 

มีการบันทึก ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย 5 
รวมคะแนน 100 
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๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด (ต่อ ) น าคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์มาคดิคะแนนตามค่าน้ าหนัก (ข้อ 2) เพื่อประเมิน
คุณภาพบญัชีของหน่วยบริการ ดังตาราง 
 

รายละเอียดเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญช ี น้ าหนักคะแนน 

1.หน่วยบริการจดัส่งงบทดลองแมข่่ายภายในวันท่ี 12 ของเดือนถัดไป  
(ไม่เกิน 16.30 น.) 20 

2.งบทดลองของหน่วยบริการแม่ขา่ยมีความถูกต้องตามเกณฑ์คณุภาพ
บัญชีทางอิเล็กทรอนิกส ์100% (ตรวจสอบ ณ วันท่ี 12 ของเดือนถัดไป 
เวลา 16.30 น.) 30 

3.งบทดลองของหน่วยบริการแม่ขา่ยมีความถูกต้องตามเกณฑ์การ
ตรวจสอบคุณภาพบัญช ีโดย สสจ.ล าพูน (ตรวจสอบ ณ วันที่ 13 ของ
เดือนถัดไป ไม่เกิน 16.30 น.) 30 

4.หน่วยบริการมีการตรวจสอบ/แก้ไขงบทดลองตามเกณฑค์ุณภาพบัญชี 
และข้อเสนอแนะของ สสจ. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่เกิน 
16.30 น. 20 

รวม 100 
 
ไตรมาส 3-4 ประเมินจากเกณฑค์ุณภาพบญัชีเกณฑ์คงค้าง ตามผังบัญชีภาคสุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

รายการ 
น้ า 

หนัก 

คะแนน ผลการ
ตรวจ 
สอบ ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

ไม่มีการ
ให้บริการ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10       10.00 
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 15       15.00 
ลูกหนี้อ่ืน 4       4.00 
วัสดุคงเหลือ 10       10.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2       2.00 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10       10.00 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้คา่รักษาฯ 10       10.00 
เงินกองทุน/เงินรับฝาก/รายไดร้ับ
ล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 5       5.00 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น 2       2.00 
ทุน 2       2.00 
รายได ้ 15       15.00 
ค่าใช้จ่าย 15       15.00 
รวม 100 0 0.00 0 100 

 

๙. สูตรการค านวณ  
๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ประเมินจาก  คะแนนคณุภาพบญัชีหน่วยบริการ 
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๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

คะแนนคุณภาพ
น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

95.00-100  
๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวดั 

NA 

๑๓. แนวทางการประเมิน  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู จากเว็บไซด์  http://hfo62.cfo.in.th 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู จากรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ และจากการสอบทานระบบบญัชี โดย

คณะกรรมการสอบทาน/ตรวจสอบระดับจังหวดั 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 
 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา  
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางปรานอม ทมวงศ ์
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 225 
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๑. งาน / โครงการ งานบริหารทั่วไป 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 18 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 

๖. เกณฑ ์ ระดับ 3 ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัด 
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 

๙. สูตรการค านวณ ทุกหน่วยงานด าเนินการประเมินตนเองและจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์  
ไตรมาส 1   วัดระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ตัวช้ีวัดที่ 1 การจัดซื้อจดัจ้าง 
ไตรมาส 2 – 4 ร้อยละความถูกตอ้งครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ ์
 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

จากเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีทุกหน่วยงานด าเนินการในแต่ละหัวข้อตามแบบการประเมินที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยมีการด าเนินการตามเกณฑ์การใหค้ะแนน ในระดับ  1 – 2 
จึงจะผ่านระดับ 3 และด าเนินการในระดับ 1 – 4  จึงจะผ่านเกณฑร์ะดับ 5 
 

๑๑. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ 

รอบ 6 เดือน 
74-76 77-79 80-82 83-84 ≥85 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ  

รอบ12 เดือน 
77-79 80-82 83-84 85-89 ≥90 ข้ึนไป 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
Based line 

data 
หน่วยวัด 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ร้อยละ   ระดับ 
3 

ระดับ  
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ  
3 

 
๑๓. แนวทางการ
ประเมิน 

การตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขตของเขต
สุขภาพ ที่ 1 

 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู เขตสุขภาพท่ี  1  
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

รายไตรมาส 

๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 4 ครั้ง 
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๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา  
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางณัฐดา  วิเศษสรรค ์
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  บริหารงานท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 104 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ สาธารณสุขอ าเภอ 
 

 

 

1. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) จังหวัดล าพูนปี 2562 
2. รหสัตัวช้ีวัด 1 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3  
7. น้ าหนักความส าคญั 10  
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อนการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนท่ีที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย 
ทิศทางและยุทธศาสตรร์่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ีเปน็ฐานและประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการน าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสาน 
ความร่วมมือในการน าไปสู่การสรา้งเสริมให้บคุคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทาง 
กาย จิต และสังคมเพื่อคณุภาพชีวติที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
1. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ.2561 
2. คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดท าแผนการด าเนินการและ
คัดเลือกประเด็นที่ส าคญัตามบริบทในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ท่ีเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมผีลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่
สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – 
PCA 
3. มีการประเมินประเด็นปญัหาคณุภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ 
ทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทกุข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผู้เยีย่ม 
ระดับจังหวดั/ระดับเขต (External Audit) 
 
อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า 
ปกครองและเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนตา่งๆในการดูแลประชาชนและส่งเสรมิให้
ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพ้ืนท่ี
ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแตล่ะพื้นท่ีจ านวน 878 แห่ง  
 

9. สูตรการค านวณ  

ผลรวมของอ าเภอที่มีคณะกรรมการ พชอ. ที่มีคุณภาพ   x   100 
จ านวนอ าเภอทั้งหมด 

10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละของผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
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11. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน 
รอบ  
6 เดือน 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูลในการ
ด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อ าเภอ  

มีการประชุม
คณะ ท างาน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

มีการประชุม 
จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน
ระดับอ าเภอ 

มีการคัดเลือก
ประเด็นที่
ส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ี 
๑ประเด็น 

มีการคัดเลือก
ประเด็นที่
ส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ี 
๒ประเด็น 

 ผลงาน 
รอบ  
12 เดือน 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
ร้อยละ  
31-40 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
ร้อยละ  
41-50 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
ร้อยละ  
51-60 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
ร้อยละ  
61-70 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
ร้อยละ  
71-80 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - ๑ 8 8 8 8 8 ๘  
1๓. แนวทางการ
ประเมิน 

ประเมินผลจากการด าเนินงานของงานโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
เครือข่ายบริการสุขภาพ 

1๓.1 แหล่งข้อมลู โปรแกรม   แฟ้มเอกสาร งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/จังหวัด 
1๓.2 วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

จากรายงานผล ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

1๓.3 ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกเดือน 

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

1๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 117 
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1.งาน / โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
2.รหสัตัวช้ีวัด 2 
3.ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
4.ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6.เกณฑ ์ ระดับ 3  
7.น้ าหนกัความส าคญั 10 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให ้เป็น

เครือข่ายการดูประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผดิชอบร่วมกันเป็นการประจ า ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย
เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทมีหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแล
ประชาชนประมาณ 10,000 คน ± 20% 
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบตั4ิ คน ทันตาภิบาล 1 
คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 
1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพื้นที่ของอ าเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) 1 Clusterเพิ่มบุคลากรเพิ่มดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คนเภสัชกร 1 คน และ
นักกายภาพบ าบัด 1 คน (ทั้งนี้ส าหรับต าแหน่งพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในป ี2561 
อาจเริ่มต้นที่ 50%) 
พ้ืนที่ที่มีคลินกิหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จ านวนทีมท่ีด าเนินการให้บริการ
การแพทย์ปฐมภมูิในรูปแบบ คลินกิหมอครอบครัว ตามแผนการจดัตั้งคลินิกหมอครอบครัว 10 ปี 
เกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  
1. บุคลากร (Staff)  
1.1 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  หรือผ่านการอบรมระยะสั้นจากราชวิทยาลัย 1 คนต่อทีม  
1.2 พยาบาลเวชปฏบิัติครอบครัว/พยาบาลวิชาชีพ   1 ต่อประชากร 2,500 คน อย่างน้อย 50% 
1.3 นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข    1 ต่อประชากร 2,500 คน อย่างน้อย 50% 
2. ระบบงาน (System)  
2.1 ระบบบริการ  
            Service Package รายกลุ่มวัย, EPI, ANC, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
            การคัดกรองผู้ป่วยตามกลุ่มวัย 
            บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน/บริการผู้ป่วยนอกเบื้องต้น  
            บริการ Home visit/Home Care  
            บริการ Long Term Care  
            บริการให้ค าปรึกษา 
2.2 ระบบส่งต่อ/ส่งกลับ (Green Channel/Refer back)  
2.3 ระบบข้อมลูและข่าวสาร  
            ระบบการเชื่อมโยงข้อมลูในการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับคลินิกหมอครอบครัว 
            การคัดกรองผู้ป่วยตามกลุ่มวัย 
            โปรแกรมจัดเก็บข้อมลูและส่งออกตามมาตรฐานที่ก าหนด  
            ระบบรายงานประจ าเดอืนและรายไตรมาส 
3. โครงสร้างพื้นฐาน (Structure)  
            มีสถานบริการที่เหมาะสม  
            มีครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รับผิดชอบประชากร 8,000 - 12,000 คน 
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9. สูตรการค านวณ - 
10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีการด าเนินงานไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด 

11. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน 
รอบ  
6 เดือน 
 

วางแผน
และ
จัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อ
การจัดตั้ง
PCC 

ก าหนดพื้นที ่
Mapping
ประชากร 
8,000 - 
12,000 คน
ตามบริบท 
ของพื้นที่ 

พัฒนาคุณภาพ 
Developing
ท างานเป็นทีม
หมอครอบครัว
(FCT)ดูแล
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

เริ่มเป็นPCC 
Extendingจัด
แพทย์ มา
ให้บริการแบบ
ไม่ประจ า 
เฉพาะในสถาน
บริการหรือ เพิ่ม
บริการโดย
แพทย์ ไม่ครบ 3 
วัน/สัปดาห ์

PCC เต็มรูปแบบ
PCCจัดแพทย์ มา
ให้บริการแบบ
ประจ าในสถาน
บริการหรือ เพิ่ม
บริการโดยแพทย์
และมีการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 
อย่างน้อย 3วัน/
สัปดาห์ และ
ด าเนินการครบ
ตามเกณฑ์ 3S 

 ผลงาน 
รอบ  
12 เดือน 

ผ่านตาม
เกณฑ์ 3S 
ร้อยละ 
10 

ผ่านตาม
เกณฑ์ 3S
ร้อยละ 12 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 14 

ผ่านตามเกณฑ์ 
3Sร้อยละ 16 

ผ่านตามเกณฑ์ 3S
ร้อยละ 18 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - 8 12 13 14 15 16 17  
1๓. แนวทางการ
ประเมิน 

ประเมินผลจากการด าเนินงานของงานคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 

1๓.1 แหล่งข้อมลู โปรแกรม   แฟ้มเอกสาร งานคลนิิกหมอครอบครัว Primary care cluster อ าเภอ/จังหวัด 
1๓.2 วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

จากรายงานผล ผลการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 

1๓.3 ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกเดือน 

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

1๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล  นายธาน ีศรีวงค์วรรณ์   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 117  
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1. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาองค์กรคณุภาพ 
2. รหสัตัวช้ีวัด 3 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6. เกณฑ ์ ระดับ  3  

 
7. น้ าหนักความส าคญั 10 

 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ไดต้ามเกณฑ์คณุภาพ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ด ีประกอบด้วย 1) บริหารด ี
2) ประสานงานดี ภาคมีีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพด ี
มีเกณฑป์ระเมินดังน้ี 
หมวด 1 การน าองค์กรและการจดัการด ี
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว 
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม ่
 

9. สูตรการค านวณ  -  
10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีการด าเนินงานไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด 

11. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
กิจกรรม   
๖ เดือน 

ประชุมชี้แจง
นโยบาย 
(kickoff)  
ระดับอ าเภอ 
  

ถ่ายทอด
แนวทางการ
ประเมิน  
รพสต.ติดดาว  

แต่งตั้งทีม
พัฒนา/
ประเมินระดับ 
อ าเภอ   

มีคู่มือแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต.
ติดดาวปี 
๒๕๖๑ 

รพสต.ประเมิน
ตนเองตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
 

 รอบ 12 
เดือน 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ  
20-29 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ 
30-39 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ 
40-49 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ 
50-59 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ  
60-69 
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๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - ๒๑ 
แห่ง 

47
แห่ง 

50 
แห่ง 

60
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง  

1๓. แนวทางการ
ประเมิน 

ประเมินผลจากการด าเนินงานของ รพสต. ผ่านเกณฑค์ุณภาพ๕ดาวจากคณะกรรมการระดับอ าเภอ/
จังหวัด 
 

1๓.1 แหล่งข้อมลู การประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอและจังหวัด 
 

1๓.2 วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

ผลการประเมินตนเอง เปรียบเทียบกับการประเมินมาตรฐานในระดบัอ าเภอและจังหวัด 

1๓.3 ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ทุก 3 เดือน 

1๓.4 หน่วยงาน
จัดเก็บข้อมลู 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

1๔. ผู้ก ากับดูแล
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล  นายธาน ีศรีวงค์วรรณ์    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 117 
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1. งาน / โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
2. รหสัตัวช้ีวัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพสต.ในพ้ืนท่ี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือในทางเดินหายใจส่วนบน 

(URI)และ โรคอุจาระร่วงเฉียบพลนั (AD)ผ่านเกณฑเ์ป้าหมาย (≤ รอ้ยละ 20) 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ร้อยละ  
6. เกณฑ ์ รพสต.ที่ใช้ยาปฏิชีวนะใน  2 กลุ่มโรคผา่นเกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60 ของจ านวน  

รพสต.ทั้งหมด 
7. น้ าหนักความส าคญั 20 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด การด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดล าพูน เป็นการด าเนินงานพร้อมทั้งมีการ

ประเมินผลตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ตรวจราชการ และเป็นการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ
บริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (Service Plan สาขาท่ี 15 : Rational Drug Use) 

RDU ขั้น 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี 
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรายการยาทีส่ัง่ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ดังนี้ รพ.ระดับ A≥75%, S≥80%, M1-M2≥85%, F1-
F3≥90% 

2. ตัวช้ีวัดที่ 2 มีกิจกรรมการขับเคลือ่นการด าเนินงาน RDU โดย
คณะกรรมการ PTC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3)  

3. ตัวช้ีวัดที่ 3 จัดท าฉลากยามาตรฐาน ที่มีช่ือยาภาษาไทย และค า
เตือนในยา 13 กลุ่ม (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3) 

4. ตัวช้ีวัดที่ 4 มีรายการยาที่ควรตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล ท่ี
ยังคงอยู่ไม่เกิน 1 รายการ จากรายการยาที่ก าหนด 8 รายการ 
(ผ่านเกณฑ์ระดับ 3) 

5. ตัวช้ีวัดที่ 5 มีการด าเนินงานส่งเสริมจริยธรรมการจัดซื้อ และ
ส่งเสริมการขายยา (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3) 

รพ.สต.ในอ าเภอ ≥40% 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการ
ใช้ยาปฏิชีวนะท้ัง 2 กลุ่ม
โรค คือโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน(เกณฑ์
เป้าหมายคือ ≤ร้อยละ 
20) 

RDU ขั้น 2 หมายถึงการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี ้
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดจ านวน 5 ตัวช้ีวัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน โรค
อุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก าหนด
คลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 กลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน และหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก รพช ≤ 20% 

ตัวช้ีวัดที่ 7 กลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤ 20% 
ตัวช้ีวัดที่ 8 กลุ่มโรคบาดแผลสดจากอุบัติเหตุในผู้ป่วยนอก และ
ฉุกเฉิน ≤ ๕0% 
ตัวช้ีวัดที่ 9 หญิงคลอดปกติทางช่องคลอด ≤ 1๕% 

3. ตัวช้ีวัดที่ 11 การใช้ยา Glibenclamideในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไต
ท างานบกพร่อง (eGFR< 60ml/min/173m2) ≤ 5% 
4. ตัวช้ีวัดที่ 14 การใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป 
≤ 10% 
5. ตัวช้ีวัดที่ 17 ไม่มีการใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ Mechanical heart 
valve) 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจส่วนบนและ
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 
โรค(เกณฑ์เป้าหมายคือ ≤
ร้อยละ 20) 
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9. สูตรการค านวณ ร้อยละของ รพสต.ในพ้ืนท่ี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคURI และ โรค AD ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (≤ ร้อยละ 20) 
                                       = รพ.สต.ที่มีอตัราการใช้ยาฯ ผ่านเกณฑ ์ x  100 
                                                      รพ.สต.ในพ้ืนที่ท้ังหมด 

10.วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ผลงานเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน(ระดบั) 1 2 3 4 5 
ร้อยละผลงาน ≤ร้อยละ  

20 
ร้อยละ 

20.1-40.0 
ร้อยละ 

40.1-41.0 
ร้อยละ 

41.1-59.9 
≥ ร้อยละ 

60 
ระดับ  รายละเอียด กิจกรรม  

ระดับท่ี1 ร้อยละของรพสต.ในพ้ืนท่ี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 20 
ระดับท่ี2 ร้อยละของรพสต.ในพ้ืนท่ี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ร้อยละ 21-39 
ระดับท่ี3 ร้อยละของรพสต.ในพ้ืนท่ี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ร้อยละ 40 
ระดับท่ี4 ร้อยละของรพสต.ในพ้ืนท่ี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ร้อยละ 41-59 
ระดับท่ี5 ร้อยละของรพสต.ในพ้ืนท่ี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

12. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดตี /อนาคต 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

- - ≥ ร้อยละ 40  ≥ ร้อยละ 
60   

≥ ร้อยละ 
60   

≥ ร้อยละ 60   

13. แนวทางการประเมิน 1. จากรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลของกระทรวง
สาธารณสุข 
2. คู่มือ การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี1 กันยายน 2559 

13.1 แหล่งข้อมลู 1. แผนงานโครงการการด าเนินงานประจ าปี  256๒ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผลจังหวัดล าพูน 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตรวจราชการ โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล  

13.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของกระทรวงฯ ในทุก ๆ 3  เดือน  
2. รายงานการนิเทศงานและตรวจราชการในกรณีปกต ิ

13.3 ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

6 เดือน  

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

1๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางอินทริยา  อินทพันธุ ์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล  นายเอกอดุลย ์บุตรแก้ว   ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ  120 
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๑. งาน / โครงการ งานควบคุมวัณโรค 
๒. รหัสตัวช้ีวัด 5 
๓. ชื่อตัวชี้วัด ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ์ มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่มีผลส าเร็จในการรักษา 

  
๗. น้ าหนักความส าคัญ 25 

๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผูป้่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  
 1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มผีลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรกัษา และต่อมาตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสดุการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
 1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวณัโรคที่รักษาครบก าหนด
โดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจ
เสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างนอ้ยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสดุการรักษา  
เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มผีลตรวจ 
2. ผู้ป่วยวณัโรครายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยท่ีไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรค
น้อยกว่า 1 เดือน และไมเ่คยขึ้นทะเบียนในแผนงานวณัโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

2.1 ผู้ป่วยท่ีมผีลตรวจยืนยันพบเช้ือ (Bacteriologically confirmed : B+) หมายถึง 
ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ 
culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed : B - ) หมายถึง 
ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมี
ลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวณัโรค 
 

๙. สูตรการค านวณ  ( A / B ) x 100 
A=จ านวนผู้ป่วยปอดวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ ๑  ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยมผีลการรักษาหาย (CURED) รวมกับ รักษาครบ 
(Completed) โดยรอบการรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑ เพื่อน า
ผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

B= จ านวนผู้ป่วยปอดวณัโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบยีนในไตรมาสที ่๑  ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) 
 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์

ใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาผูป้่วยวัณโรครายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (เดือนตลุาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) แยกเป็นหน่วยงาน/หน่วยบริการในจังหวัด 
 

๑๑. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 

ความส าเร็จ 
 
 

≤ร้อยละ  
๖๙ 

ร้อยละ 
๗๐-๗๔ 

ร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

ร้อยละ 
๘๐-๘๔ 

≥ร้อยละ 
๘๕ 
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๑๒. ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
Baseline 

data 
หน่วยวัด 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
256๖ 

ร้อยละ ร้อยละ
๘๖.๖๒ 

ร้อยละ
๘๓.๙๓ 

ร้อยละ
๘๔.๔๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

 

๑๓. แนวทางการ
ประเมิน 

ระบบข้อมลูใน TBCM online เทียบกับค่าเป้าหมายโดย 
๑. ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพือ่น าผลการรักษา 

(Outcome) ไปรายงานลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
๒. ติดตามผลการด าเนินงานตามไตรมาสทุกไตรมาส 

๑๓.๑ แหล่งข้อมูล โปรแกรม TBCM online  

๑๓.๒ วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายไตรมาส 

๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

ปีละ 4 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางบุญทิน จิตร์สะบาย 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นายณรงคเ์ดช  นันตาเวยีง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ  122 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๐๔ 
 

๑. งาน / โครงการ โครงการ Happy MOPH องค์กรแห่งความสุขจังหวัดล าพูน ปี 2562 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 6 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ ขององค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)  
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
๖. เกณฑ ์ รอบ ๖ เดือน หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI  รวมทั้งมีการจัดท าแผน

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวช้ีวัด องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประกอบด้วย รพท./รพช./สสอ.(รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก่ 

ขั้นที่ 1  การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)  
      และสุขภาวะองค์กร (HPI)  
ขัน้ท่ี 3  การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ขั้นที่ 4  การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

     ขั้นที่ 5  มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม 
๙. สูตรการค านวณ (A/B) x 100  

ประเมิน Happinometer 
A = จ านวนบุคลากรทีม่ีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
B = จ านวนบุคลากร ในสังกัดส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
ประเมิน HPI   
A = จ านวนหน่วยงานท่ีมีบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปการเข้าตอบแบบประเมินในระบบ (HPI) 
B = จ านวนหน่วยงานในในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 
การท าแบบประเมิน Happinometer : บุคลากรทุกคนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
ประกอบด้วย ข้าราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจ า /พนักงานราชการ /ลูกจ้างช่ัวคราว (ไม่
รวมลูกจา้งโครงการและพนักงานจ้างเหมา) 
การท าแบบประเมิน HPI : บุคลากรระดับหัวหน้างานของหน่วยงานขึ้นไปทุกคน โดยหน่วยงาน
ประกอบด้วย สสจ. / รพท. /รพช. /สสอ. (รพ.สต.นบัรวมกับ สสอ.) 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ร้อยละของผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงานมีการ
ประเมินดัชนี
ความสุขของ
คนท างาน
(Happinometer) 
และประเมินสุข
ภาวะองค์กร
(HPI) 

หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์และ
แปลผลการ
ประเมิน
ความสุข
บุคลากร 
(Happinometer) 
และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) 
 

หน่วยงาน 
มีการจัด 
ท าแผน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข 

หน่วยงาน 
มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข 

หน่วยงานมี
ความก้าวหน้า
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุขท่ีเป็น
รูปธรรม  
(มSีuccess 
Story) 
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๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2558 2559 2560 ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 2565 

   หน่วยงาน
มีการ
ด าเนินงาน
ตาม
กระบวน
ขับเคลื่อน 
องค์กรแห่ง
ความสุข  
๕ ขั้นตอน 

หน่วยงาน 
มีการ
ด าเนินงาน
ตาม
กระบวน
ขับเคลื่อน 
องค์กรแห่ง
ความสุข  
๕ ขั้นตอน 

   

๑๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากการด าเนินงานของงาน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 
 

1. ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based 
๒. รายงานตามแบบประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ sms 

แหล่งข้อมูลรอบ ๓ เดือน 
 

๑. การตอบแบบประเมิน Happinometer ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินความสุขบคุลากร
(Happinometer) 
๒. การตอบแบบประเมิน HPI ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 

แหล่งข้อมูลรอบ ๖ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  
แหล่งข้อมูลรอบ ๙ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  
แหล่งข้อมูลรอบ ๑๒ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  

ใช้เกณฑ์การประเมิน 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกไตรมาส 

1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางสรุางค ์หมื่นกัณฑ ์
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 115 
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๑. งาน / โครงการ โครงการป้องกันการตายมารดา 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 7 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด อัตราต่อแสนการเกดิมีชีพ 
๖. เกณฑ ์ ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
๗. น้ าหนักความส าคญั 5 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 

วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด
ความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

การเย่ียมเสริมพลัง  เป็นการเสรมิพลังใจพลังความคดิให้ผู้บรหิาร  ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคี
เครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเตม็ก าลังในการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็กให้ไดต้ามมาตรฐานสอดคล้องตามบรบิท  เช่น การเสริมพลังในการนเิทศติดตาม 
การไปเยี่ยมหนา้งาน การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา 

๙. สูตรการค านวณ (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ 
A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุยกเว้น

อุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่ก าหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย) 
B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

๑๐. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ปีละ 1 ครั้ง 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความ 

ส าเร็จ 
≥ 25 20-24 15-19 10-14 น้อยกว่า 10 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
Based
line 
data 

หน่วยวัด ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
2565 

 จ.
ล าพูน 

อัตราส่วน
การตาย
มารดาต่อ
การเกิดมี
ชีพ แสน
คน 

0 0 0 0 0 0 0 0 

๑๓. แนวทางการประเมิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการทุกระดับน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมา
ตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดส่วนการตายและสาเหตุการตาย 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลที่เกดิกรณีแม่ตายรายงาน สสจ.ภายใน 24 ช่ัวโมง  สสจ.รายงานศูนย์อนามัย 

ภายใน7 วัน 
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน   
3. รายงานผลการ Conference maternal death case 
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๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายบริการทุกระดับ 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล   นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล   นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 121 
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๑. งาน / โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 8 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปีท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ    
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 90 ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการตดิตาม/ส่งต่อ             

๗. น้ าหนักความส าคญั 5 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด 1.เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนพัฒนาการสงสยัล่าช้า  หมายถึง เด็กที่อยู่ในเขตรับผดิชอบ

ของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กทีม่ีอยู่จริงในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยเด็ก
กลุ่มเป้าหมายจะต้องมีวันท่ีวันแรกท่ีอายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ   ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ ปีละ 1 ครั้ง และตรวจพบว่า พัฒนาการไม่ผา่นเกณฑด์้านใดด้านหนึ่ง 
 2. เด็กที่มีพัฒนาการสงสยัล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ  หมายถึง  เด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การประเมินพัฒนาการครั้งแรก แล้วพบว่าพัฒนาการสงสัยลา่ช้า ไดแ้นะน าพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง 
กระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน  ภายใน 30 วัน นัดพบเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินพัฒนาการช้า  
3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย  หมายถงึ เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการด้วย DSPM และผ่าน 
พัฒนาการทั้ง 5 ด้าน รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรกท่ีประเมิน )และได้รับ การ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และไดร้ับการประเมินซ้ าภายในเวลา 30 วัน  
โดยผลผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน   

๙. สูตรการค านวณ  ( B3/A3 ) x 100 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

รายการข้อมูล 1 
A1=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ทั้งหมดในเขต
รับผิดชอบท่ีได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง  
A2=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ 
A3=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดอืนในเดือนนั้นๆ ท่ีไดร้ับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ และตรวจพบว่าพัฒนาการสงสยัล่าช้า 
รายการข้อมูล 2 
B1= จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดอืนในเดือนนั้นๆ ท้ังหมดในเขต
รับผิดชอบท่ีได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
B2=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดอืนในเดือนนั้นๆ ไดร้ับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ แล้วตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
B3=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดอืนในเดือนนั้นๆ ท่ี ตรวจพบว่า
พัฒนาการสงสัยล่าช้า แล้วไดร้ับการติดตามภายใน 30 วัน 
เง่ือนไขข้อมูล 
1. เป้าหมายในแตล่ะเดือน คือ เดก็ท่ีวันท่ีวันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ 
2. การคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอาย ุจะมีเวลาที่ท าได้ คือ ภายใน 30 วันหลังจากเด็กอายุแตะ 

9,18,30,42 เดือน เช่น เด็กอายุครบ 18 เดือนพอดีในวันท่ี 1 กค.คัดกรองเด็กได้ตั้งแต่วันท่ี 1 
กค.ถึงวันท่ี 30 กค. เท่านั้น หากเกินจากนี้เด็กจะอายุ 19 เดือนเตม็ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายการคัดกรอง  

3. การประมวลผลงานระบบจะตดิตามไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจาก วันท่ีเด็กอายุแตะ 
9,18,30,42 เดือน แล้วน าผลมาใส่ในเดือนท่ีเป็นเป้าหมาย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน 

4. กรณีติดตาม/ส่งต่อ ระบบจะตามต่ออีก 30 วันจากวันท่ีตรวจครัง้แรก แล้วน าผลมาใส่ในเดือนท่ี
เป็นเป้าหมาย 
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๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ น้อยกว่า  80 80.1 –85.0 85.1 –90.0 90.1 - 95 มากกว่า 95 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชีว้ัด(พยากรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ความ
ครอบคลมุ 

78.05 75.48 79.07 90 90 90 

ผลสงสัย
ล่าช้า 

20.61 22.17 31.74 25 25 25 

ติดตามใน 
30 วัน 

68.28 69.28 86.10 90 90 90 

๑๓. แนวทางการประเมิน  

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธ์ิ  
2. ฐานข้อมูล แฟ้ม Special PP ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตามมารฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม  

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ตดิตาม และควบคุมก ากับผลการ
ด าเนินงานของเครือข่ายบริการระดับอ าเภอ 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู  

๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล   นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล   นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 121 
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๑. งาน / โครงการ การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 9 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละ 60 ของเด็กมพีัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I  
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 60 ของเด็กมพีัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I 
๗. น้ าหนักความส าคญั 5 
๘. ค าอธิบายตัวช้ีวัด เด็กมีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง  

1. เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กท่ีมีอยู่จริงใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด และไดร้ับการคดักรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM แล้วตรวจพบว่า 
พัฒนาการไมผ่่านเกณฑ์ดา้นใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า  และเมื่อกระตุ้น /ตดิตามภายใน 30 

วัน แล้วยังตรวจพบว่าเด็กพัฒนาการล่าช้า  
2. เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กท่ีมีอยู่จริงใน

ช่วงเวลาที่ก าหนด และไดร้ับการคดักรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ซึ่งตรวจพบว่า มี
พัฒนาการล่าช้า แล้วหน่วยบริการ(รพ.สต.) ส่งต่อใหเ้ข้ารับการกระตุน้ด้วย TEDA 4I ที ่
รพช./รพท. โดยไมต่้องรอกระตุ้น/ติดตามภายใน 30 วัน  

การกระตุ้นด้วย TEDA4I หมายถึง กิจกรรมบริการดูแลและช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ด้วยเครื่องมือ TEDA4I (Thai Early Developmental Assessment for Intervention)  

๙. สูตรการค านวณ B / ( A1+A2 ) x 100 
๑๐. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
A1=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ ตรวจพบว่า
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ซึ่งได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้า 
A2=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ ตรวจพบว่า
พัฒนาการล่าช้า  ได้รับการส่งต่อทันที 
B = จ านวนเด็กกลุม่เป้าหมาย (A1 +A2) ที่ได้รับการดูแลและช่วยเหลอืเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ด้วยเครื่องมือ TEDA4I  
 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ น้อยกว่า 50 50.1 -55.0 55.1 -60.0 60.1 -65.0 มากกว่า 65 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชีว้ัด(พยากรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ.ล าพูน NA NA NA 60 70 80 
๑๓. แนวทางการประเมิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการทุกระดับน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมา

ตรวจสอบและประมวลผล 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธ์ิ  

2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม   การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตามมาร

ฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม ทุกเดือน 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ตดิตาม และควบคุมก ากับผลการ

ด าเนินงานของเครือข่ายบริการระดับอ าเภอ 
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู  
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๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล   นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล   นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 121 
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๑. งาน / โครงการ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 10 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN & 

CLEAN ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด / อ าเภอ /ต าบล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ กลุ่มเป้าหมาย  = รพ.สต. ทุกแห่ง 

- ร้อยละ 50 ผา่นระดับพื้นฐานขึน้ไป 
๗. น้ าหนักความส าคญั 20 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN 
หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ด าเนินงานตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 1การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการก าหนดนโยบายจดัท าแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้
เกิดการพัฒนาดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนใน
องค์กร 
ขั้นตอนที่ 2จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
2. มีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมลูฝอยติดเชื้อพ.ศ. 
2545 
3. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
4 มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐาน HAS สะอาดเพียงพอและปลอดภยั 
5. มีมาตรการลดการใช้สารเคมีในห้องส้วม 
E: ENERGY 
6.มีมาตรการประหยดัพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดร่วมกันท้ังองค์กร 
E:ENVIRONMENT 
7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคารโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นท่ีพักผ่อนที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคลอ้งกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผูม้ารับริการ 
8. มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ปว่ยและญาต ิ
N: NUTRITION 
9. มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นโภชนาการ อาหารปลอดภยั และผักปลอดสารพิษ 
10. จัดให้มีบริการน้ าดืม่สะอาดแก่ปชช.ที่มารับบริการ 
ระดับดี 
11. ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากมลูฝอยในชุมชน 
12. ส่งเสริมการปลูกและบริโภคอาหารปลอดสารพิษในชุมชน 
ระดับดีมาก 
13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN Community 

9.วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล มีการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อม ไดต้ามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN  



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๑๓ 
 

10.วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผล
การด าเนินงานส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ วิเคราะห์ รายงาน
ผล เดือนละ 1 ครั้งทุกวันท่ี 20 ของเดือน 

๑1. สตูรการค านวณ จ านวนรพ.สต.พัฒนาดา้นอนามยัสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน  x   ๑๐๐ 
                                      จ านวนรพ.สต.ทั้งหมด 

๑2. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ความ 
ส าเรจ็ 

ประเมิน
ตนเอง  

ผ่านเกณฑ์  
6 ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง  

ผ่านเกณฑ์  
8 ข้อ 

รพท./รพช.
ประเมินตนเอง 

ผ่านเกณฑ์  
10 ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง  

ผ่านเกณฑ์  
12 ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง  

ผ่านเกณฑ์  
14 ข้อ 

๑3. แนวทางการประเมิน 1.โรงพยาบาล กลุม่เป้าหมาย ประเมินตนเอง เพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2.ทีมประเมินระดับกรมอนามัย จงัหวัด อ าเภอ ท าการประเมินรับรอง เพื่อให้ค าแนะน าและรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN  
3.ผลงานเปรยีบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางละมัย สิทธิโรจน ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  อนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๑๔ 
 

๑. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ป่วยยาเสพติด  
๒. รหสัตัวช้ีวัด 11 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด สร้างเสริมการบ าบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ( Community Based Treatment : CBTx)  
๔. ระดับตัวช้ีวัด สสอ.ทุกแห่ง 
๕. หน่วยวัด ขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ีสามารถไปสู่เป้าหมาย 
๖. เกณฑ ์ ระดับ 3  
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวช้ีวัด การบ าบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการดูแลผู้ที่มีปัญหาการใช้ยาเสพตดิ ที่ผ่านการคดักรอง 

สภาพการเสพ โดยชุมชนมีการสนบัสนุน ช่วยเหลือท้ังก่อนและหลังการบ าบัดฟื้นฟู  เป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน และการเชื่อมกับการบริการป้องกันด้านสขุภาพจนน าไปสู่การหยุดใช้     
ยาเสพตดิ  และเป็นบริการที่เน้นรปูแบบการให้ค าปรึกษา ไม่เรียกรอ้ง หรือบังคับผู้รับบริการ แต่จะ
จัดบริการที่เหมาะสมตามทีผู่้รับบริการร้องขอ  

๙. สูตรการค านวณ - 
๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ผลงานเปรียบเทียบกบัจ านวนกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. 1 คะแนน = มีกระบวนการสรรหา มบ./ชช. เป้าหมาย  
2. 2 คะแนน = มีการแต่งตั้งคณะท างานใน มบ./ ชช.เป้าหมาย และ ข้อท่ี 1 
3. 3 คะแนน = มีกระบวนการคน้หา คัดกรอง จัดระบบบริการโดยการระดมทรัพยากรในชุมชน 
และข้อที่ 1 - 2  
4. 4 คะแนน = ให้การดูแลต่อเนือ่งตั้งแต่พบจนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม และหยุดใช้ยาได้ในท่ีสุด
และข้อที่ 1 - 3 
5. 5 คะแนน = มีการบันทึกผลงานท่ีตรวจสอบได้ และ  ในระบบ บสต และข้อท่ี 1 - 4  

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวดั 

จังหวัดล าพูน ยังไมม่ีการด าเนินงานการบ าบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในปีท่ีผ่านมา 

๑๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลหลังจากท่ีได้รบัการสนบัสนุนงบประมาณ และ ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานในพ้ืนท่ี  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู การประสานงาน การนเิทศงาน การสรุปผลงาน และ จ านวนผู้ป่วยจากระบบ บสต. (บสต.บ าบัด)   
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู รวบรวมเป็นรายกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 2 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

1.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (ข้ันตอนการปฏิบตัิงาน)  
2.โรงพยาบาล (ระบบ บสต. : บสต.บ าบัด)  
3.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ชื่อ-สกุล นางพัชรี วีรพันธุ์   
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ  125 
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1. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาคณุภาพ  
2. รหสัตัวช้ีวัด 12 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

4. ระดับตัวช้ีวัด เขต/จังหวัด 
5. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3  
7. น้ าหนัก
ความส าคญั 

20 

8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด  ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบง่
ส่วนราชการสานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ในจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู จ านวน ๑ แห่ง และสานักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 8 แห่ง 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การตามแนวทางเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคญัขององค์การ 2) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวดั การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏบิัติการ 
และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ โดยส่วนราชการด าเนินการภาคบังคับปีละ 2 หมวดจนครบ  
6 หมวด ดังนี้  
1. จัดท าลักษณะส าคญัขององค์การ จ านวน 13 ค าถาม และทบทวนทุกปี  
2. ด าเนินการภาคบังคับปีละ 2 หมวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด าเนินการหมวด 2 กับ หมวด 4 
และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5 
3. น าโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 3 ล าดับแรก ท่ีได้จากการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์ฯ มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ หมวด
ละ 1 แผน 
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดตัวช้ีวัดบังคับ หมวดละ 2 
ตัวช้ีวัด ใช้วัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 
5. ให้ส่วนราชการก าหนดตัวช้ีวัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวช้ีวัด ตามหัวข้อเกณฑ์ฯ หมวด 7 ให้มีความ
สอดคล้องกับ OFI พร้อมจัดท ารายละเอยีดตัวช้ีวัด (KPI Template)  
6. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองคก์ารของส่วนราชการ  
7. จัดส่งเอกสารผลการด าเนินงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
8. ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน  
9. ตรวจประเมินผลการด าเนินงานส่วนราชการในพื้นที่ โดยทมีผูต้รวจประเมิน (Auditor) ระดับจังหวดั 
 

9. สูตรการค านวณ A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ีด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
B = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท้ังหมด 

 
10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 

(A/B) X 100 
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11. เกณฑ์การให้
คะแนนร้อยละ ๔๐ 

ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ

ด าเนินการผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ระดบั ๕  

  
 

คะแนน 1 2 3 4 5 
รอบ 6 
เดือน 

หน่วยงานจัดท า
ลักษณะส าคญัของ
องค์การครบถ้วน 
การประเมินองค์การ 
(Self Assessment) 
เทียบกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ราชการ
จัดท าแผนพัฒนา
องค์การ การจัดท า
ตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กับ OFI หมวด 2 
กับ หมวด 4  ตาม
ฟอร์มที่ก าหนด 

หน่วยงาน
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา
องค์การ 

หน่วยงาน
จัดส่งเอกสาร
ผลการ
ด าเนินงานให้
กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ได้ครบถ้วน
ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

หน่วยงานมี
การจัดท า
ตัวช้ีวัด
ด าเนินงาน
สอดคล้องกับ 
OFI ทั้ง  
๔ หมวด 

หน่วยงานมี
การ
ด าเนินงาน
พัฒนาและ
ติดตาม
ผลลัพธ์ครบ
ทั้ง ๔ หมวด  

 

รอบ 12 
เดือน 

น้อยกว่า ๓๐ % 
ของส่วนราชการใน
สังกัดด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ระดับ ๕ 

๓๐ - ๓๙  % 
ของส่วนราชการ
ในสังกัด
ด าเนินการ 
PMQA ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 
ระดับ ๕ 

๔๐ - ๔๙ % 
ของส่วน
ราชการใน
สังกัด
ด าเนินการ 
PMQA ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 
ระดับ ๕ 

๕๐ - ๕๙ % 
ของส่วน
ราชการใน
สังกัด
ด าเนินการ 
PMQA ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 
ระดับ ๕ 

มากกว่า ๖๐ 
% ของส่วน
ราชการใน
สังกัด
ด าเนินการ 
PMQA ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ระดับ ๕ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 
 
 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ ๒๕๖๐) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
ร้อยละหน่วยงาน ผ่านระดับ 
๕ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓    

สสจ.ล าพูน ๐ ๑๐๐ ๑๐๐     
สสอ. ๘ แห่ง ๐ ๑๐๐ ๑๐๐      

1๓. แนวทางการ
ประเมิน 

 ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑ ส่วนราชการจดัท าลักษณะส าคัญขององค์การครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายใน วันท่ี 2 ม.ค.
2562 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 

5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม 
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.20 คะแนน (interval) 

๒ ส่วนราชการประเมินองค์การ (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 2 
ม.ค.2562 
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หมวด เกณฑ์การให้คะแนน 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50คะแนน 

หมวด 2 5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม 
หมวด 4 6 ค าถาม 8 ค าถาม 10ค าถาม 12 ค าถาม 14 ค าถาม 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.10 คะแนน (interval) 
๓ ส่วนราชการจดัท าแผนพัฒนาองคก์ารของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จ

ภายในวันท่ี 2 ม.ค.2562 
พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2562 มีแผน 1 หมวด มีแผน 2 หมวด 

 

๔ ส่วนราชการจดัท าตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ OFI ของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 2 ม.ค.2562 

หมวด เกณฑ์การให้คะแนน 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50คะแนน 

หมวด 2  1 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 
หมวด 4  1 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ตัวช้ีวัด ต่อ 0.10 คะแนน (interval) 
๕ ส่วนราชการจดัส่งเอกสารผลการด าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
รอบ 3 เดือน ส่งหลังวันท่ี 2 ม.ค.62 ส่งภายในวันท่ี 2 ม.ค.62 
รอบ 6 เดือน ส่งหลังวันท่ี 2 เม.ย.62 ส่งภายในวันท่ี 2 เม.ย.62 
รอบ 9 เดือน ส่งหลังวันท่ี 2 ก.ค.62 ส่งภายในวันท่ี 2 ก.ค.62 
รอบ 12 เดือน ส่งหลังวันท่ี 25 ก.ย.62 ส่งภายในวันท่ี 25 ก.ย.62 

  
1๓.1 แหล่งข้อมลู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
1๓.2 วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ  

1๓.3 ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ทุก ๓ เดือน 

1๓.4 หน่วยงาน
จัดเก็บข้อมลู 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

1๔. ผู้ก ากับดูแล
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
ช่ือ-สกุล  นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจรญิ   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กลุ่มงาน  พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ  117 
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๑. งาน / โครงการ งานควบคุมวัณโรค 
๒. รหัสตัวชี้วัด 13 
๓. ชื่อตัวชี้วัด การคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
๔. ระดับตัวชี้วัด ระดับจังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ์ ≥ร้อยละ ๙๐ ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
๗. น้ าหนักความส าคัญ 10 

๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด การคัดกรอง หมายถึง การคัดกรองโดย การเอ๊กซเรย์ปอด (CXR) และ หรือวิธี Molecular  
ประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก ่ กลุ่มเสี่ยงท่ีก าหนดให้ด าเนินการตามนโยบายระดับประเทศและกลุ่ม
เสี่ยงก าหนดโดยคณะท างาน cluster TB จังหวัดล าพูน อย่างน้อย ๑ กลุ่มประชากร 

๙. สูตรการค านวณ  ( A / B ) x 100 
A= จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงท่ีมผีลการคัดกรองวัณโรคโดย CXR  และ หรือวิธี Molecular 
B= จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยง 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์

ใช้อัตราการคัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  แยกเป็นหน่วยงาน/
หน่วยบริการในจังหวัด  ตดิตามผลการด าเนินงานตามไตรมาสทุกไตรมาส 

๑๑. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 

ความส าเร็จ 
≤ร้อยละ  

๖๐ 
ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
๘๐-๘๙ 

≥ร้อยละ 
๙0 

๑๒. ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
Baseline data 

หน่วยวัด 
ปี

2559 
ปี

2560 
ปี 

2561 
ปี

2562 
ปี

2563 
ปี

2564 
ปี

2565 
ปี

2566 
ร้อยละ NA ๓๑.๘๕ ๗๙.๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๑๓.แนวทางการ
ประเมิน 

ระบบข้อมลูใน TBCM online  และการรายงานผลการด าเนินงาน เทียบกับค่าเป้าหมาย ตดิตาม
ผลการด าเนินงานตามไตรมาสทุกไตรมาส 

๑๓.๑แหล่งข้อมูล 1.TBCM online      2.ระบบการรายงานผลการคัดกรอง   

๑๓.๒วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายไตรมาส 

๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 4 ครั้ง 

๑๓.๔หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางบุญทิน จิตร์สะบาย        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นายณรงคเ์ดช  นันตาเวยีง    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท ์ 053 093726 ต่อ 122  
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1. งาน / โครงการ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวคัซีน/การติดตามข้อมลูความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 14 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี 
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับหน่วยงาน 
5. หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ≥ร้อยละ 95 
7. น้ าหนักความส าคญั 5 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด เด็กอายุครบ 1ปี ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบในงวดที่รายงาน(จากแฟ้ม Person ตาม

มาตรฐานโครงการสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศยั Type area=1,3) โดยความหมายของ
เด็กอายุครบ 1ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดทีร่ายงาน แต่ผา่นมาแล้ว 1ปี) 
เช่น รายงานงวดที่ 1 :ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561  
เด็กท่ีมีอายุครบ 1ปี ได้แก่เด็กที่เกดิระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม2560 – ธันวาคม 2560 

9. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ผลงานเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 

10. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน <ร้อยละ  

91.99 
ร้อยละ  

92-94.99 
ร้อยละ  

95-97.99 
ร้อยละ  

98-99.99 
ร้อยละ  

100.00 
11. แนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 

๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
83.53 87.70 88.78 78.62 91.90 92.00 94.00 96.00 98.00 100.0 

11.1 วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
11.2 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43แฟ้ม 
11.3 รายการข้อมลู 1 A= จ านวนเด็กอายุครบ 1ปี ในงวดที่รายงานท่ีได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,OPV3, 

MMR1,IPV. 
11.4 รายการข้อมลู 2 B= จ านวนเด็กอายุครบ 1ปี ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผดิชอบท้ังหมดในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม

Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area=1,3) 
11.5 สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 
12. ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 ครั้ง /เดือน 

13.ระดบัของข้อมูลรายงาน ความครอบคลุมประเมินเป็นรายสถานบริการ 
14. หน่วยงานจัดเก็บข้อมลู หน่วยบริการ 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางบุญทิน จิตร์สะบาย        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นายสุรสิทธ์ิ  ธนปาลวงค์   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 122 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๒๐ 
 

1. งาน / โครงการ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวคัซีน/การติดตามข้อมลูความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 15 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 3 ปี 
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับหน่วยงาน 
5. หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ≥ร้อยละ 95 
7. น้ าหนักความส าคญั 5 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด เด็กอายุครบ 3ปี ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบในงวดที่รายงาน(จากแฟ้ม Person ตาม

มาตรฐานโครงการสร้าง 43 แฟ้ม(สถานะการอยู่อาศัย Type area=1,3) โดยความหมายของ
เด็กอายุครบ 3ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดทีร่ายงาน แต่ผา่นมาแล้ว 3ปี) 
เช่น รายงานงวดที่ 1 :ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 เด็กท่ีมีอายุครบ 3ปี ได้แก่เด็กที่เกิด
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม2558 – ธันวาคม 2558 

9. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ 

ผลงานเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 

10. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน <ร้อยละ  

91.99 
ร้อยละ  
92.00-
94.99 

ร้อยละ  
95.00-
97.99 

ร้อยละ  
98.00-
99.99 

ร้อยละ  
100.00 

11. แนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕

9 
๒๕60 ๒๕๖

1 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

3.51% 57.06% 64.26% 67.93% 83.08% 85.00% 90.00% 92.00% 95.00% 100.00% 

11.1 วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
11.2 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43แฟ้ม 
11.3 รายการข้อมลู 1 A= จ านวนเด็กอายุครบ 3ปี ในงวดที่รายงานท่ีได้รับวัคซีน LA JE2, MMR2 
11.4 รายการข้อมลู 2 B= จ านวนเด็กอายุครบ 3ปี ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผดิชอบท้ังหมดในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม

Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area=1,3) 
11.5 สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 
12. ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 ครั้ง /เดือน 

13.ระดบัของข้อมูลรายงาน ความครอบคลุมประเมินเป็นรายสถานบริการ 
14. หน่วยงานจัดเก็บข้อมลู หน่วยบริการ 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางบุญทิน จิตร์สะบาย        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นายสุรสิทธ์ิ  ธนปาลวงค์       ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 122 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๒๑ 
 

1. งาน / โครงการ การด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
2. รหสัตัวช้ีวัด 16 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเรจ็การด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ร้อยละ  
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 70 
7. น้ าหนักความส าคัญ 10 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด การด าเนินงาน คปสอ.ติดดาว หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ คปสอ.ติดดาว ที่

ก าหนด โดยเป็นการวัดจากค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) ของผลรวมของความส าเร็จของด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ คปสอ.ติดดาว มีค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) ดังนี้  

หมวด น้ าหนัก (ร้อยละ 10 ) 
หมวดที่ 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี 10 

หมวดที่ 2 กระบวนการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุข 10 

หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 15 

หมวดที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 10 

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 15 

หมวดที่ 6 การจัดการความรู้   10 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินงาน  30 
 

9. สูตรการค านวณ  คะแนนรวม 7 หมวด คิดเป็นค่าน้ าหนัก ร้อยละ 100  
10.วิธีค านวณการประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน(ร้อยละ) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ผลงาน ≤   49.99 50 - 69.99 70 -79.99 80 – 89.99 90 - 100 
12.ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด ตัวช้ีวัดใหม่  

 ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด (พยากรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - - ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
13. แนวทางการประเมิน รายงานผลการประเมินตนเอง ,รายงานผลการประเมินผล โดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด  

13.1 แหล่งข้อมลู รายงานผลการประเมิน  
13.2 วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ตดิดาวสามารถดาวน์โหลด คูม่ือการประเมิน  

รพ.สต ตดิดาว ได้ทาง website ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าพูน 
13.3 ความถี่ในการจัดเก็บขอ้มูล ทุก 6 เดือน  
13.4 หน่วยงานจัดเก็บขอ้มูล กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

นายวิทยา  พลสลีา  ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางดารา  เรือนเป็ง        ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
ช่ือ-สกุล  นางสุวมิล ทิพย์ชมภู       ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กลุ่มงาน  พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 107 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๒๒ 
 

๑. งาน / โครงการ คุณภาพบญัชีหน่วยบริการ 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 17 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด คุณภาพบัญชีของหน่วยบริการลูกข่าย 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด คะแนนคุณภาพบัญชขีองหน่วยบริการลูกข่าย 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละความถูกต้องของงบทดลองตามเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด พิจารณาจาก ร้อยละความถูกต้องของงบทดลองตามเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพ ดังนี ้
เกณฑ์คณุภาพบญัชีทางอิเล็กทรอนิกส ์

เกณฑ ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนน 
1.ครบถ้วน/
ทันเวลา 

ส่งลูกข่ายครบ 10 
ลูกข่ายส่งงบทดลองภายในวันท่ี 25 ของเดือนถัดไป 5 

2.ถูกต้องตาม
หลักบัญชี 

ค่าสุทธิไมผ่ิดด้าน 10 
งบทดลองต้องสัมพันธ์กันทุกเดือน 5 
ปรับปรุงลูกหนีค้่ารักษา UC -OP ใน CUP 5 
บันทึกวัสดุคงเหลือตามนโยบายบญัชีส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขทุกเดือน 

5 

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจ าหน่ายทุกเดือน 5 
ค่าเสื่อมสะสมราคา น้อยกว่า สินทรัพย์ 5 

รวมคะแนน 50 
น าคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์มาคดิคะแนนตามค่าน้ าหนัก (ข้อ 3) เพื่อประเมิน
คุณภาพบญัชีของหน่วยบริการ ดังตาราง 

รายละเอียดเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญช ี น้ าหนักคะแนน 
1.หน่วยบริการลูกข่าย จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบญัชีให้กับแม่
ข่าย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา (ตามข้อก าหนดของแต่ละ CUP) 30 

2.มีรายงานการเงิน ของลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งส่วนกลางได้ครบทุกแห่ง 
ภายในวันท่ี 25 ของเดือนถัดไป (ไม่เกิน 16.30 น.) 

30 

3.งบทดลองของหน่วยบริการลูกข่ายมีความถูกต้องตามเกณฑ์คณุภาพ
บัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ 100% (ตรวจสอบ ณ วันท่ี 25 ของเดือนถัดไป 
เวลา 16.30 น.) 30 

4.หน่วยบริการมีการตรวจสอบ/แก้ไขงบทดลองลูกข่ายตามเกณฑ์คณุภาพ
บัญชี และข้อเสนอแนะของ สสจ. ภายในวันสิ้นเดือน 

10 
รวม 100 

 

๙. สูตรการค านวณ  
๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์
 

ประเมินจาก  คะแนนคณุภาพบญัชีหน่วยบริการ 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๒๓ 
 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

คะแนนคุณภาพ
น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

95.00-100 
 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวดั 

NA 

๑๓. แนวทางการประเมิน  

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู จากเว็บไซด์  http://hfo62.cfo.in.th 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู จากรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ และจากการสอบทานระบบบญัชี โดย

คณะกรรมการสอบทาน/ตรวจสอบระดับจังหวดั 
 

๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 
 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา  
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางปรานอม ทมวงศ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงาน  ประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 225 
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๑. งาน / โครงการ งานบริหารทั่วไป 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 18 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 

๖. เกณฑ ์ ระดับ 3 ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัด 
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 

๙. สูตรการค านวณ ทุกหน่วยงานด าเนินการประเมินตนเองและจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์  
ไตรมาส 1   วัดระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจดัจ้าง 
ไตรมาส 2 – 4 ร้อยละความถูกตอ้งครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ ์
 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

จากเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีทุกหน่วยงานด าเนินการในแต่ละหัวข้อตามแบบการประเมินที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยมีการด าเนินการตามเกณฑ์การใหค้ะแนน ในระดับ  1 – 2 
จึงจะผ่านระดับ 3 และด าเนินการในระดับ 1 – 4  จึงจะผ่านเกณฑร์ะดับ 5 
 

๑๑. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอบ 6 เดือน 

ระดับ 3 
74-76 77-79 80-82 83-84 ≥85 ข้ึนไป 

 
รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 
77-79 80-82 83-84 85-89 ≥90 ข้ึนไป 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
Basedline 

data 
หน่วยวัด 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ร้อยละ   ระดับ 
3 

ระดับ  
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

 
๑๓. แนวทางการ
ประเมิน 

การตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขตของเขต
สุขภาพ ที่ 1 

 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู เขตสุขภาพท่ี  1  
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

รายไตรมาส 

๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 4 ครั้ง 
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๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา  
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  สาธารณสุขอ าเภอ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอ 

16.ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางณัฐดา  วิเศษสรรค ์
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  บริหารงานท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๒๖ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 

 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.) จังหวัดล ำพูนปี 2562 
2. รหสัตัวช้ีวัด 1 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภำพ 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด กิจกรรม  
6. เกณฑ ์ ระดับ 3 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด คณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) หมำยถึง กำรขับเคลื่อนกำร 

พัฒนำคุณภำพชีวิตในระดับพ้ืนท่ีที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชน เกิดกำรบูรณำกำรเป้ำหมำย 
ทิศทำงและยุทธศำสตรร์่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
อย่ำงเป็นองค์รวม เน้นกำรมีส่วนรว่มของทุกภำคส่วน โดยมีพื้นท่ีเปน็ฐำนและประชำชน 
เป็นศูนย์กลำง มีควำมเป็นเจ้ำของและภำวะกำรน ำร่วมกัน โดยบูรณำกำรและประสำน 
ควำมร่วมมือในกำรน ำไปสู่กำรสรำ้งเสริมให้บคุคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภำวะทำง 
กำย จิต และสังคมเพื่อคณุภำพชีวติที่ดีและเกิดควำมยั่งยืนสืบไป 
คุณภำพ หมำยถึง มีผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
1. มีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
คณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตระดับอ ำเภอ พ.ศ.2561 
2. คณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) มีกำรประชุม จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรและ
คัดเลือกประเด็นที่ส ำคญัตำมบริบทในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตมำด ำเนินกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ อย่ำงน้อย 2 ประเด็น ท่ีเชื่อมโยงระบบบริกำรปฐม
ภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตำมองคป์ระกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์กำรพัฒนำระบบสุขภำพระดับ
อ ำเภอที่สำมำรถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแตร่ะดับสำมขึ้นไปทุกข้อ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ 
DHS – PCA 
3. มีกำรประเมินประเด็นปญัหำคณุภำพชีวิต ตำมองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์ 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและระบบสุขภำพระดับอ ำเภอที่สำมำรถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ 
ทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสำมขึ้นไปทกุข้อ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ DHS – PCA โดยผู้เยีย่ม 
ระดับจังหวดั/ระดับเขต (External Audit) 
อ ำเภอ หมำยถึง เป็นหน่วยรำชกำรบริหำรรองจำกจังหวัด มีนำยอ ำเภอเป็นหัวหน้ำ 
ปกครองและเป็นผู้น ำในกำรท ำงำนร่วมกับท้องถิ่นและภำคส่วนตำ่งๆในกำรดูแลประชำชนและส่งเสรมิ
ให้ประชำชนดูแลตนเอง ครอบครวัและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหำควำมทุกข์ยำกของประชำชนในพ้ืนท่ี
ระดับหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ เป็นเป้ำหมำยร่วมภำยใต้บริบทของแตล่ะพื้นท่ีจ ำนวน 878 แห่ง  

9. สูตรกำรค ำนวณ  
ผลรวมของอ ำเภอที่มีคณะกรรมกำร พชอ. ที่มีคุณภำพ   x   100 

จ ำนวนอ ำเภอทั้งหมด 
 

10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 

ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
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11. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงำน 
ในรอบ 
6 เดือน 

มีการประชุม 
คัดเลือก
ประเด็นที่
ส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ี
ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
มาด าเนินการ
พัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหา  
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 
 

-มีคณะท างาน 
วางแผนก าหนด
แนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามที่
พื้นที่ก าหนด  
-มีการบริหาร
จัดการ  
ทรัพยากรของทุก
ภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

มีการเยีย่ม
เสรมิพลังและ
ประเมินผล
การ
ด าเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ตามแนวทาง 
UCCARE โดย
การประเมิน
ตนเองและผู้
เยี่ยมระดับ
จังหวัดและ
เขต 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการ
และผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 60 

มีการประชุม 
คัดเลือกประเด็น
ที่ส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ีที่
เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมา
ด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา  
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

 ผลงำน
รอบ 
12 
เดือน 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการ
และผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 31-40 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 41-50 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการ
และผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 51-60 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการ
และผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 61-70 

อ าเภอมีการ
ด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 71-80 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - ๑ 8 8 8 8 8 ๘  
1๓. แนวทำงกำร
ประเมิน 

ประเมินผลจำกกำรด ำเนินงำนของงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 

1๓.1 แหล่งข้อมลู โปรแกรม   แฟ้มเอกสำร งำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ/จังหวัด 
1๓.2 วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

จำกรำยงำนผล ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 

1๓.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกเดือน 

1๓.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

1๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๒๘ 
 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูม ิ
2. รหสัตัวช้ีวัด 2 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด กิจกรรม 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3  
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุม่ของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ให ้เป็นเครือข่ายการดูประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผดิชอบร่วมกันเป็นการประจ า ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ 
เพื่อเพ่ิมคุณภาพการให้บริการให้มมีาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจ าครอบครวัซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม 
ให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน ± 20% 
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบตั4ิ คน ทันตาภิบาล 
1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจา้พนักงานสาธารณสุข 4 คน แพทยแ์ผน
ไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพื้นที่ของอ าเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ
(Primary Care Cluster) 1 Clusterเพิ่มบุคลากรเพิม่ดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คน
เภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบ าบัด 1 คน (ทั้งนี้ส าหรับต าแหน่งพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ใน
ปี 2561อาจเริ่มต้นท่ี 50%) 
พ้ืนที่ที่มีคลินกิหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถงึ จ านวนทีมท่ีด าเนินการให้บริการ
การแพทย์ปฐมภมูิในรูปแบบ คลินกิหมอครอบครัว ตามแผนการจดัตั้งคลินิกหมอครอบครัว 10 ปี 
เกณฑ์กำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  
1. บุคลำกร (Staff)  
1.1 แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว  หรือผ่ำนกำรอบรมระยะสั้นจำกรำชวิทยำลัย 1 คนต่อทีม  
1.2 พยำบำลเวชปฏบิัติครอบครัว/พยำบำลวิชำชีพ   1 ต่อประชำกร 2,500 คน อย่ำงน้อย 50% 
1.3 นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำน สำธำรณสุข  1 ต่อประชำกร 2,500 คน อย่ำงน้อย 50% 
2. ระบบงำน (System)  
2.1 ระบบบริกำร  
            Service Package รำยกลุ่มวัย, EPI, ANC, ปรับเปลีย่นพฤติกรรม  
            กำรคัดกรองผู้ป่วยตำมกลุ่มวัย 
            บริกำรอุบัติเหตุฉุกเฉิน/บริกำรผู้ป่วยนอกเบื้องต้น  
            บริกำร Home visit/Home Care  
            บริกำร Long Term Care  
            บริกำรให้ค ำปรึกษำ 
2.2 ระบบส่งต่อ/ส่งกลับ (Green Channel/Refer back)  
2.3 ระบบข้อมลูและข่ำวสำร  
            ระบบกำรเชื่อมโยงข้อมลูในกำรให้บริกำรระหว่ำงโรงพยำบำลแม่ข่ำยกับคลินิกหมอครอบครัว 
            กำรคัดกรองผู้ป่วยตำมกลุ่มวัย 
            โปรแกรมจัดเก็บข้อมลูและส่งออกตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
            ระบบรำยงำนประจ ำเดอืนและรำยไตรมำส 
3. โครงสร้ำงพื้นฐำน (Structure)  
            มีสถำนบริกำรที่เหมำะสม  
            มีครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
รับผิดชอบประชำกร 8,000 - 12,000 คน 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๒๙ 
 

9. สูตรกำรค ำนวณ - 
10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

11. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงำน 
ในรอบ 6 
เดือน 
 

จัดStaff         
- แพทย์เวช
ศำสตร์
ครอบครัว 1 
คน 
ปฏิบัติงำน
อย่ำงน้อย 3 
วัน/สัปดำห ์
- พยำบำล
วิชำชีพ 2 
คน เป็น
อย่ำงน้อย 
- มี
นักวิชำกำร/
เจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข
ชุมชน 2 คน 
เป็นอย่ำง
น้อย 

ก ำหนดพื้นที่ 
Mapping
ประชำกร 
8,000 - 
12,000 
คนตำม
บริบท  
ของพื้นที่ 

พัฒนำ
คุณภำพ 
Developing
ท ำงำนเป็นทีม
หมอ
ครอบครัว
(FCT)ดูแล
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย 

-มีรูปแบบกำรจดับริกำร
ดว้ยหลักเวชศำสตร์
ครอบครัว 
-มีระบบให้ค ำปรึกษำ
เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
ได้สะดวกโดยใช้
เทคโนโลย ี
-มีระบบดูแลส่งต่อเชื่อม
โยงกับโรงพยำบำลแม่
ข่ำย หรือหน่วยบริกำรที่
มีศักยภำพสูงกว่ำ 
-มีกำรจัดบริกำรส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน 
-ได้รับกำรสนับสนุนจำก
โรงพยำบำลแม่ข่ำยใน
กำรจัดบริกำร 
-ข้อมูลสถำนะสุขภำพ 
กลุ่มวัย/รำยครอบครัว/
รำยบุคคล 

PCC เต็ม
รูปแบบPCC
จัดแพทย์ 
มำให้บริกำร
แบบประจ ำ
ในสถำน
บริกำรหรือ 
เพิ่มบริกำร
โดยแพทย์
และมีกำร
ดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้ำน อย่ำง
น้อย 3วัน/
สัปดำห์ และ
ด ำเนินกำร
ครบตำม
เกณฑ์ 3S 

 ผลงำน
รอบ 12 
เดือน 

ผ่ำนตำม
เกณฑ์ 3S 
ร้อยละ 10 

ผ่ำนตำม
เกณฑ์ 3S
ร้อยละ 12 

ผ่ำนตำม
เกณฑ์ 3Sร้อย

ละ 14 

ผ่ำนตำมเกณฑ์  
3Sร้อยละ 16 

ผ่ำนตำม
เกณฑ์ 3S
ร้อยละ 18 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตวัช้ีวดั(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - 8 12 13 14 15 16 17  
1๓. แนวทำงกำรประเมนิ ประเมินผลจำกกำรด ำเนินงำนของงำนคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1๓.1 แหล่งข้อมลู โปรแกรม   แฟ้มเอกสำร งำนคลนิิกหมอครอบครัว Primary care cluster อ ำเภอ/จังหวัด 
1๓.2วิธีกำรจัดเก็บขอ้มูล จำกรำยงำนผล ผลกำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1๓.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

1๓.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ล าพูน 

1๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๓๐ 
 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำองค์กรคณุภำพ 
2. รหสัตัวช้ีวัด 3 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จ ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพ รพ.สต.ตดิดำว 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด กิจกรรม 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง กำรพัฒนำคุณภำพให้ไดต้ำมเกณฑ์คณุภำพ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำวที่ก ำหนดคือ 5 ดำว 5 ด ีประกอบด้วย 1) บริหำรด ี
2) ประสำนงำนดี ภำคมีีส่วนร่วม 3) บุคลำกรดี 4) บริกำรดี 5) ประชำชนมีสุขภำพด ี
มีเกณฑป์ระเมินดังน้ี 
หมวด 1 กำรน ำองค์กรและกำรจดักำรด ี
หมวด 2 กำรให้ควำมส ำคัญกับประชำกรเป้ำหมำย ชุมชน และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
หมวด 3 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
หมวด 4 กำรจัดระบบบริกำรครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 
โดยมีกำรแปลผลระดับดำว ดังนี ้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รำยงำน เขต และจังหวัด เพื่อกำรพัฒนำ) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รำยงำน เขต และจังหวัด เพื่อกำรพัฒนำ) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว 
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนำและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ 
คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ระดับ 5 ดำว โดยรักษำสภำพ 2 ปี ก่อนเข้ำรับกำรประเมินใหม ่

9. สูตรกำรค ำนวณ  -  
10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

11. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
รอบ  ๖ 
เดือน 

-ประชุมชี้แจง
นโยบำย 
(kickoff) ระดับ
อ ำเภอ 
-แต่งตั้งทีม
พัฒนำ/ทีม
ประเมินระดับ 
อ ำเภอ 
  

ระดับ 1และ-
ถ่ำยทอดแนวทำง
กำรประเมิน รพ
สต.ตดิดำว ใน
ระดับอ ำเภอ 
-รพสต.ทุกแห่งมี
กำรประเมิน
ตนเองตำมคูม่ือ
แนวทำงกำร
พัฒนำคุณภำพ 
รพ.สต.ติดดำว ปี 
2562 

ระดับ 1-2 
และรพสต.มี
กำรพัฒนำ
ตำมเกณฑ์
คู่มือแนว
ทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพ รพ.
สต.ตดิดำว ปี 
2562 

ระดับ 1-3 
และรพสต.มี
กำรก ำหนด
ประเด็น
แก้ไขปัญหำ
ระดับพื้นท่ี 
อย่ำงน้อย 1 
ประเด็น 

ระดับ 1-4 
และรพ.สต. 
มีกำรเรียนรู้
แลกเปลีย่น
ตำมประเด็น
กำรแก้ไข
ปัญหำ 

 รอบ 12 
เดือน 

ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพ รพ.
สต.ตดิดำว 
ร้อยละ  
20-29 

ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพ รพ.สต.
ติดดำว ร้อยละ
30-39 

ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพ รพ.
สต.ตดิดำว 
ร้อยละ 
40-49 

ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพ รพ.
สต.ตดิดำว 
ร้อยละ 
50-59 

ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพ รพ.
สต.ตดิดำว 
ร้อยละ  
60-69 
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๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - ๒๑ 
แห่ง 

47
แห่ง 

50 
แห่ง 

60
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง  

1๓. แนวทางการ
ประเมิน 

ประเมินผลจำกกำรด ำเนินงำนของ รพสต. ผ่ำนเกณฑค์ุณภำพ๕ดำวจำกคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ/
จังหวัด 
 

1๓.1 แหล่งข้อมลู กำรประเมินมำตรฐำน รพ.สต.ติดดำวระดับอ ำเภอและจังหวัด 
 

1๓.2 วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

ผลกำรประเมินตนเอง เปรียบเทียบกับกำรประเมินมำตรฐำนในระดบัอ ำเภอและจังหวัด 

1๓.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุก 3 เดือน 

1๓.4 หน่วยงำน
จัดเก็บข้อมลู 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดล าพูน  

1๔. ผู้ก ำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
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1. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำคณุภำพ  
2. รหสัตัวช้ีวัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด  
 

4. ระดับตัวช้ีวัด เขต/จังหวัด 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ หน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด และตดิตำม

ผลลัพธ์ครบทั้ง ๔ หมวด  
 

7. น้ ำหนัก
ควำมส ำคญั 

20 

8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด  ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบง่ส่วน
รำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ในจังหวัดล ำพูน ประกอบด้วย สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน จ ำนวน ๑ แห่ง และสำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 8 แห่ง กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรพัฒนำคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำม
แนวทำงเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส ำคัญขององค์กำร 2) เกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 กำรน ำองค์กำร หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ หมวด 3 กำรให้
ควำมส ำคญักับผูร้ับบริกำรและผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย หมวด 4 กำรวดั กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ 
หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร และหมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
โดยส่วนรำชกำรด ำเนินกำรภำคบงัคับปีละ 2 หมวดจนครบ 6 หมวด ดังนี้  
1. จัดท ำลักษณะส ำคญัขององค์กำร จ ำนวน 13 ค ำถำม และทบทวนทุกปี  
2. ด ำเนินกำรภำคบังคับปีละ 2 หมวด ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ด ำเนินกำรหมวด 2 กับ หมวด 4 และ
คงรักษำสภำพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5 
3. น ำโอกำสในกำรปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 3 ล ำดับแรก ท่ีได้จำกกำร
ประเมินองค์กำรด้วยตนเอง (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์ฯ มำจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร หมวดละ 
1 แผน 
4. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนกังำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดตัวช้ีวัดบังคับ หมวดละ 2 
ตัวช้ีวัด ใช้วัดผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 
5. ใหส้่วนรำชกำรก ำหนดตัวช้ีวัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวช้ีวัด ตำมหัวข้อเกณฑ์ฯ หมวด 7 ให้มีควำม
สอดคล้องกับ OFI พร้อมจัดท ำรำยละเอยีดตัวช้ีวัด (KPI Template)  
6. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองคก์ำรของส่วนรำชกำร  
7. จัดส่งเอกสำรผลกำรด ำเนินงำน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
8. ประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ทุก 3 เดือน  
9. ตรวจประเมินผลกำรด ำเนินงำนส่วนรำชกำรในพื้นที่ โดยทมีผูต้รวจประเมิน (Auditor) ระดับจังหวดั 
 

9. สูตรกำรค ำนวณ A = จ ำนวนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ีด ำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 
B = จ ำนวนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท้ังหมด 

10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 

(A/B) X 100 
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11. เกณฑ์กำรให้
คะแนนร้อยละ ๔๐ 

ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ

ด ำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์
ที่ก ำหนด ระดบั ๕  

  
 

คะแนน 1 2 3 4 5 
รอบ  
6 

เดือน 

หน่วยงำนจัดท ำ
ลักษณะส ำคญัของ
องค์กำรครบถ้วน กำร
ประเมินองค์กำร  
(Self Assessment) 
เทียบกับเกณฑ์คุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ พ.ศ. 2558 
รำชกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำร 
กำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่
สอดคล้องกับ OFI 
หมวด 2 กับ หมวด 4  
ตำมฟอร์มที่ก ำหนด 

ระดับ1 
และ
หน่วยงำน
ด ำเนินงำน
ตำม
แผนพฒันำ
องค์กำร 

ระดับ1-2และ
หน่วยงำนจัดส่ง
เอกสำรผลกำร
ด ำเนินงำนให้
กลุ่มพัฒนำ
ระบบบรหิำร 
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ได้
ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำที่
ก ำหนด 

ระดับ1-3
และ
หน่วยงำนมี
กำรจัดท ำ
ตัวช้ีวัด
ด ำเนินงำน
สอดคล้อง
กับ OFI ทั้ง 
๔ หมวด 

ระดับ1-4และ
หน่วยงำนมีกำร
ด ำเนินงำน
พัฒนำและ
ติดตำมผลลัพธ์
ครบทั้ง ๔ 
หมวด  

 

รอบ 
12 

เดือน 

น้อยกว่ำ ๓๐ % ของ
ส่วนรำชกำรในสังกัด
ด ำเนินกำร PMQA ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับ ๕ 

๓๐ - ๓๙  
% ของส่วน
รำชกำรใน
สังกัด
ด ำเนินกำร 
PMQA ผ่ำน
เกณฑ์กำร
ประเมิน 
ระดับ ๕ 

๔๐ - ๔๙ % 
ของส่วนรำชกำร
ในสังกัด
ด ำเนินกำร 
PMQA ผ่ำน
เกณฑ์กำร
ประเมิน 
ระดับ ๕ 

๕๐ - ๕๙ % 
ของส่วน
รำชกำรใน
สังกัด
ด ำเนินกำร 
PMQA ผ่ำน
เกณฑ์กำร
ประเมิน 
ระดับ ๕ 

มำกกว่ำ ๖๐ % 
ของส่วนรำชกำร
ในสังกัด
ด ำเนินกำร 
PMQA ผ่ำน
เกณฑ์กำร
ประเมิน 
ระดับ ๕ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ ๒๕๖๐) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
ร้อยละหน่วยงำน 
 ผ่ำนระดับ ๕ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓    

สสจ.ล ำพูน ๐ ๑๐๐ ๑๐๐     
สสอ. ๘ แห่ง ๐ ๑๐๐ ๑๐๐      

1๓. แนวทำงกำร
ประเมิน 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

๑ ส่วนรำชกำรจดัท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำรครบถ้วนได้แล้วเสร็จภำยใน วันท่ี 2 
ม.ค.2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 
5 ค ำถำม 7 ค ำถำม 9 ค ำถำม 11 ค ำถำม 13 ค ำถำม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 2 ค ำถำม ต่อ 0.20 คะแนน (interval) 
๒ ส่วนรำชกำรประเมินองค์กำร (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 2 ม.ค.2562 
หมวด เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 คะแนน 
หมวด 2 5 ค ำถำม 7 ค ำถำม 9 ค ำถำม 11 ค ำถำม 13 ค ำถำม 
หมวด 4 6 ค ำถำม 8 ค ำถำม 10 ค ำถำม 12 ค ำถำม 14 ค ำถำม 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 2 ค ำถำม ต่อ 0.10 คะแนน (interval) 
๓ ส่วนรำชกำรจดัท ำแผนพัฒนำองคก์ำรของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภำยใน

วันท่ี 2 ม.ค.2562 
พ.ศ. เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2562 มีแผน 1 หมวด มีแผน 2 หมวด 

 

๔ ส่วนรำชกำรจดัท ำตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ OFI ของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้ว
เสร็จภำยในวันท่ี 2 ม.ค.2562 

หมวด เกณฑ์กำรให้คะแนน 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

คะแนน 
หมวด 2  1 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 
หมวด 4  1 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 ตัวช้ีวัด ต่อ 0.10 คะแนน (interval) 
๕ ส่วนรำชกำรจดัส่งเอกสำรผลกำรด ำเนินงำนให้กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
พ.ศ. เกณฑ์กำรให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
รอบ 3 เดือน ส่งหลังวันท่ี 2 ม.ค.62 ส่งภำยในวันท่ี 2 ม.ค.62 
รอบ 6 เดือน ส่งหลังวันท่ี 2 เม.ย.62 ส่งภำยในวันท่ี 2 เม.ย.62 
รอบ 9 เดือน ส่งหลังวันท่ี 2 ก.ค.62 ส่งภำยในวันท่ี 2 ก.ค.62 
รอบ 12 เดือน ส่งหลังวันท่ี 25 ก.ย.62 ส่งภำยในวันท่ี 25 ก.ย.62 

  
1๓.1 แหล่งข้อมลู กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   
1๓.2 วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำร  

1๓.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุก ๓ เดือน 

1๓.4 หน่วยงำน
จัดเก็บข้อมลู 

กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร สสจ.ล ำพูน 

1๔. ผู้ก ำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๓๕ 
 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำคณุภำพ  
2. รหสัตัวช้ีวัด 5 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HAขั้น 3  
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับเขต  
5. หน่วยวัด ระดับควำมส ำเร็จ 
6. เกณฑ ์ มีแผนพัฒนำในประเด็นท่ี สรพ.ใหข้้อเสนอแนะ และท ำ Road Map ก ำหนด Time Line กำรพัฒนำ

คุณภำพต่อเนื่อง และมรีำยงำนตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบำย ทีมแนวรำบ หน่วยงำน CQI 
R2R 

7. น้ ำหนัก
ควำมส ำคญั 

20 

8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง โรงพยำบำลล ำพูน  ๑ แห่ง โรงพยำบำลชุมชนระดับ 
F2 ขึ้นไป ในจังหวัดล ำพูน จ ำนวน ๖ แห่ง 
HA (Hospital Accreditation) หมำยถึง กระบวนกำรรับรองระบบคุณภำพของสถำนพยำบำล จำก
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนกำรรับรอง 3 ขั้น ดังนี ้
- HA ขั้น 1 หมำยถึง โรงพยำบำลมีคุณภำพกำรส ำรวจและป้องกันควำมเสี่ยง น ำปญัหำมำทบทวน 
เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตำมแนวทำงป้องกันปัญหำครอบคลมุปัญหำที่เคยเกิด/มโีอกำสเกดิสูง 
- HA ขั้น 2 หมำยถึง โรงพยำบำลมีกำรประกันและพัฒนำคุณภำพ วิเครำะหเ์ป้ำหมำย/กระบวนกำร/
พัฒนำคุณภำพที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย/ครอบคลุมกระบวนกำรส ำคัญทั้งหมด ปฏิบตัิตำมมำตรฐำน 
HA ในส่วนท่ีไม่ยำกเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมำยถึง โรงพยำบำลมีวัฒนธรรมคณุภำพ เริ่มด้วยกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน HA 
พัฒนำอย่ำงเช่ือมโยง เป็นองค์กรเรียนรู/้ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบตัิตำมมำตรฐำน HA ได้ครบถ้วน  

9. สูตรกำรค ำนวณ A = จ ำนวน ทีผ่่ำนกำรรบัรอง HA ขั้น 3 
B = จ ำนวนโรงพยำบำลชุมชนระดับ F2 ขึ้นไปในสังกัด 

10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

(A/B) X 100 

11. เกณฑ์กำรให้
คะแนน  

  
 

คะแนน 1 2 3 4 5 
รอบ 6 
เดือน 

มีแผนพัฒนำ
ในประเด็นท่ี 
สรพ.ให้
ข้อเสนอแนะ 
และท ำ Road 
Map ก ำหนด 
Time Line 
กำรพัฒนำคุณ
ภำพต่อเนื่อง 

ระดับ1และมี
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผน
กระบวนกำรพั
ฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำล
และผูบ้ริหำรให้
กำรสนับสนุน  
 

ระดับ1-2 
และมรีำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำมแผน  
Road Map 
ส่งให้ สสจ.
ล ำพูนตำม
ก ำหนด 

ระดับ1-3และ
มีรำยงำน 
กิจกรรมกำร
ทบทวนควำม
เสี่ยงท่ีส ำคญั
ของ
โรงพยำบำล 

ระดับ1-4และ
มีรำยงำน
ตัวช้ีวัด/
ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นใน
ระดับนโยบำย 
ทีมแนวรำบ 
หน่วยงำน 
CQI R2R 

 

รอบ 12 
เดือน 

น้อยกว่ำร้อย
ละ ๗๐ ของ
โรงพยำบำล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่ำนกำร
รับรอง HA 
ขั้น 3 

ร้อยละ ๗๑ - 
๘๐ ของ
โรงพยำบำล
ชุมชนระดับ F2 
ขึ้นไปในสังกัด
ผ่ำนกำรรับรอง 
HA ขั้น 3 

ร้อยละ ๘๑ - 
๙๐ ของ
โรงพยำบำล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่ำนกำร
รับรอง HA 
ขั้น 3 

ร้อยละ ๙๑ – 
๙๙ ของ
โรงพยำบำล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่ำนกำร
รับรอง HA 
ขั้น 3 

๑๐๐ ของ
โรงพยำบำล
ชุมชนระดับ 
F2 ข้ึนไปใน
สังกัดผ่ำนกำร
รับรอง HA 
ขั้น 3 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๓๖ 
 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ ๒๕๖๐) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
 ๒๕๕

๙ 
๒๕๖

๐ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

รพท. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
รพช.ตั้งแต่ F2 ขึ้น
ไป 

๘๓.๒
๒ 

๘๓.๒
๒ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
1๓. แนวทำงกำร
ประเมิน 

จำกข้อมูล/หลักฐำนกำรด ำเนินงำน  
รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 

จัดส่งแผนพัฒนำในประเด็นที่ สรพ.
ให้ข้อเสนอแนะ และท ำ Road 
Map ก ำหนด Time Line กำร
พัฒนำต่อเนื่อง เตรียมรับ 
Servelance และกำรเยี่ยมส ำรวจ
เพื่อต่ออำยุกำรรับรองกระบวนกำร
คุณภำพ ส่งควำมพึงพอใจ และ
ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยให้สสจ. 
ภำยใน ๑๐ มค.๖๒ 

จัดส่ง
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้
ำกำร
ด ำเนินงำน
ตำมแผน 
รอบ ๖ เดือน 
ภำยใน ๒๕ 
มีค.๖๒ 

มีกำรด ำเนินงำนกำร
ทบทวนควำมเสี่ยงท่ี
ส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง
และส่งควำมพึง
พอใจ และ
ระยะเวลำรอคอย
เฉลี่ยใหส้สจ. รอบ 
๒ ภำยใน ๑ กค.๖๒ 

จัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน 
รอบ ๑๒ เดือน 
ควำมพึงพอใจ และ
ระยะ เวลำรอคอย
เฉลี่ยภำยใน  
๒๐ กย..๖๒ 

 
1๓.1 แหล่งข้อมลู  ข้อมูลจำกเว็บไซตส์ถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 

www.ha.or.th /ส ำหรับประชำชน/โรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรอง   
1๓.2 วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำร  

1๓.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุก ๓ เดือน 

1๓.4 หน่วยงำน
จัดเก็บข้อมลู 

กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร สสจ.ล ำพูน 

1๔. ผู้ก ำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร โครงกำรป้องกันกำรตำยมำรดำ 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไม่เกิน 17 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ  
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด อัตรำต่อแสนกำรเกดิมีชีพ 
๖. เกณฑ ์ ไม่เกิน 17 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ  
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด กำรตำยมำรดำ หมำยถึง กำรตำยของมำรดำไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภำยใน 

42 วัน ไม่ว่ำอำยุครรภ์จะเป็นเท่ำใดหรือกำรตั้งครรภ์ที่ต ำแหน่งใด จำกสำเหตุที่เกี่ยวข้องหรือ
ก่อให้เกิดควำมรุนแรงขึ้น จำกกำรตั้งครรภ์และหรือกำรดูแลรักษำขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่
จำกอุบัติเหตุต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 

กำรเยี่ยมเสริมพลัง  เป็นกำรเสรมิพลังใจพลังควำมคิดใหผู้้บริหำร  ผูใ้ห้บริกำร ตลอดจนภำคี
เครือข่ำย ให้ใช้ศักยภำพของตัวเองและทีมงำนอย่ำงเตม็ก ำลังในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบ
บริกำรอนำมยัแม่และเด็กให้ไดต้ำมมำตรฐำนสอดคล้องตำมบริบท  เช่น กำรเสริมพลังในกำร
นิเทศติดตำม กำรไปเยีย่มหน้ำงำน กำรประเมินมำตรฐำนอนำมัยแม่และเด็กเพื่อกำรพัฒนำ 

๙. สูตรกำรค ำนวณ (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ 
A = จ ำนวนมำรดำตำยระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ กำรคลอด หลังคลอดภำยใน ๔๒ วัน ทุกสำเหตุ

ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลำที่ก ำหนด (นับตำมจังหวัดที่ตำย) 
B = จ ำนวนกำรเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลำเดียวกัน 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ปีละ 1 ครั้ง 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับควำม 

ส ำเรจ็ 
≥ 25 20-24 15-19 10-14 น้อยกว่ำ 10 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
Basedlin
e data 

หน่วยวัด ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี2560 ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
2565 

 จ.ล ำพูน อัตรำสว่น
กำรตำย
มำรดำตอ่
กำรเกิดมี

ชีพ แสนคน 

0 0 0 0 0 0 0 0 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและหน่วยบริกำรทุกระดับน ำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลทั้งหมดมำ
ตรวจสอบและประมวลผล ในกำรหำสัดส่วนกำรตำยและสำเหตุกำรตำย 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู หน่วยบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 1. โรงพยำบำลที่เกิดกรณแีม่ตำยรำยงำน สสจ.ภำยใน 24 ช่ัวโมง  สสจ.รำยงำนศูนย์อนำมัย

ภำยใน7 วัน 
2. รำยงำนสืบสวนกำรตำย (CE) จำก สสจ.ไปยังศูนย์อนำมัยและกรมอนำมัยภำยใน 30 วัน   
3. รำยงำนผลกำร Conference maternal death case 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๓๘ 
 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและเครือข่ำยบริกำรทุกระดับ 
๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑๔. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงสำวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ส่งเสริมสุขภำพ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 121        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๓๙ 
 

๑. งำน / โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวยั 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 2 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละเด็ก 0 - 5 ป ีได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร    
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 90 ของเด็กอำยุ 0-5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร             

๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 1. เด็ก 0-5 ปี หมำยถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอำยุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

2. กำรคดักรองพัฒนำกำร หมำยถึง ควำมครอบคลุมของกำรคัดกรองเด็กอำยุ 9,18,30,และ 
42 เดือน ณ ช่วงเวลำที่มีกำรคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนท่ี (Type 1 : มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 
ตัวอยู่จริง และ Type 3: ที่อำศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้ำนอยู่นอกเขต) 
3. เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  หมำยถงึ เด็กที่ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำรด้วย DSPM และผ่ำน 
พัฒนำกำรทั้ง 5 ด้ำน รวมกับเด็กที่พบพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ(ครั้งแรกท่ีประเมิน )และได้รับ 
กำรติดตำมกระตุ้นพัฒนำกำร และไดร้ับกำรประเมินซ้ ำภำยในเวลำ 30 วัน โดยผลผ่ำนกำร
ประเมินท้ัง 5 ด้ำน   

๙. สูตรกำรค ำนวณ  ( A/B ) x 100 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

รำยกำรข้อมูล 1 
A = เด็กไทย ท่ีเด็กอำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบ
ที่ได้จำกกำรส ำรวจและมีเด็กอยู่จริง  
B = จ ำนวนเด็กไทย ที่อำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับกำรตรวจคัด
กรองพัฒนำกำร 
รำยกำรข้อมูล 2 
C = จ ำนวนเด็กไทย ท่ีอำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีได้รับกำรตรวจคัด
กรองพัฒนำกำร และตรวจพบว่ำพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 
D - จ ำนวนเด็กไทย ที่อำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีได้รับกำรตรวจคัด
กรองพัฒนำกำร ตรวจพบว่ำ สงสยัล่ำช้ำ แล้วได้รับกำรตดิตำมภำยใน 30 วัน 
E - จ ำนวนเด็กไทย ที่อำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ 
F - จ ำนวนเด็กไทย ที่อำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ
ได้รับกำรกระตุ้นด้วย TEDA 4I  
เงื่อนไขข้อมูล 
1. เป้ำหมำยในแตล่ะเดือน คือ เดก็ท่ีวันท่ีวันแรกที่อำยุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ 
2. กำรคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอำย ุจะมีเวลำที่ท ำได้ คือ ภำยใน 30 วันหลังจำกเด็กอำยุแตะ 

9,18,30,42 เดือน เช่น เด็กอำยุครบ 18 เดือนพอดีในวันท่ี 1 กค. คัดกรองเด็กได้ตั้งแต่
วันท่ี 1 กค. ถึงวันท่ี 30 กค. เท่ำนั้น หำกเกินจำกน้ีเด็กจะอำยุ 19 เดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่
เป้ำหมำยกำรคัดกรอง  

3. กำรประมวลผลงำนระบบจะตดิตำมไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจำก วันท่ีเด็กอำยุแตะ 
9,18,30,42 เดือน แล้วน ำผลมำใส่ในเดือนท่ีเป็นเป้ำหมำย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน 

4. กรณีติดตำม/ส่งต่อ ระบบจะตำมต่ออีก 30 วันจำกวันท่ีตรวจครัง้แรก แล้วน ำผลมำใส่ใน
เดือนที่เป็นเป้ำหมำย 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ < 80 80 – 85.0 86 – 90.0 91 - 95 > 95 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๐ 
 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ควำมครอบคลุม 78.05 75.48 79.07 90 90 90 
ผลสงสัยล่ำช้ำ 20.61 22.17 31.74 25 25 25 
ติดตำมใน  
30 วัน 

68.28 69.28 86.10 90 90 90 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ฐำนข้อมูลประชำกรไทยทุกสิทธ์ิ  

2. ฐำนข้อมูล แฟ้ม Special PP ตรวจคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 1. หน่วยบริกำรบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตำมมำร

ฐำนโครงสร้ำง 43 แฟ้ม  
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลทุกแห่ง ตดิตำม และควบคุมก ำกับผลกำร

ด ำเนินงำนของเครือข่ำยบริกำรระดับอ ำเภอ 
3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมลู  

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 
 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑๔. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงสำวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ส่งเสริมสุขภำพ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 121        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๑ 
 

๑. งำน / โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวยั 
๒. รหัสตัวช้ีวัด 3 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละเด็ก 0 - 5 ท่ีได้รบักำรคดักรองพัฒนำกำร พบสงสัยล่ำช้ำ    
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ์ ร้อยละ 20 ของเด็ก 0 - 5 ท่ีไดร้บักำรคัดกรองพัฒนำกำร พบสงสยัล่ำช้ำ    
๗. น้ ำหนักควำมส ำคัญ 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 1. เด็ก 0-5 ปี หมำยถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอำยุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

2. เด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ  หมำยถึง เด็กที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของหน่วยบริกำร สำธำรณสุขจำกกำรส ำรวจเด็กท่ีมีอยูจ่รงิในช่วงเวลำที่ก ำหนด โดย
เด็กกลุม่เป้ำหมำยจะต้องมีวันท่ีวันแรกที่อำยุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ   ได้รับ
กำรตรวจคัดกรองพัฒนำกำร ปลีะ 1 ครั้ง และตรวจพบว่ำ พัฒนำกำรไมผ่่ำนเกณฑด์้ำนใดด้ำน
หนึ่ง 
3. เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  หมำยถงึ เด็กที่ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำรด้วย DSPM และผ่ำน 
พัฒนำกำรทั้ง 5 ด้ำน รวมกับเด็กที่พบพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ(ครั้งแรกท่ีประเมิน )และได้รับ 
กำรติดตำมกระตุ้นพัฒนำกำร และไดร้ับกำรประเมินซ้ ำภำยในเวลำ 30 วัน โดยผลผ่ำนกำร
ประเมินท้ัง 5 ด้ำน   
 

๙. สูตรกำรค ำนวณ  ( B/C ) x 100 
๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ 

รำยกำรข้อมูล 1 
A = เด็กไทย ท่ีเด็กอำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ที่ได้จำกกำรส ำรวจและมีเด็กอยู่จริง  
B = จ ำนวนเด็กไทย ที่อำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับกำรตรวจคัด
กรองพัฒนำกำร 
รำยกำรข้อมูล 2 
C = จ ำนวนเด็กไทย ท่ีอำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีได้รับกำรตรวจคัด
กรองพัฒนำกำร และตรวจพบว่ำพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 
D - จ ำนวนเด็กไทย ที่อำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีได้รับกำรตรวจคัด
กรองพัฒนำกำร ตรวจพบว่ำ สงสยัล่ำช้ำ แล้วได้รับกำรตดิตำมภำยใน 30 วัน 
E - จ ำนวนเด็กไทย ที่อำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ 
F - จ ำนวนเด็กไทย ที่อำยุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ
ได้รับกำรกระตุ้นด้วย TEDA 4I  
เงื่อนไขข้อมูล 
1. เป้ำหมำยในแตล่ะเดือน คือ เดก็ท่ีวันท่ีวันแรกที่อำยุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ 
2. กำรคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอำย ุจะมีเวลำที่ท ำได้ คือ ภำยใน 30 วันหลังจำกเด็กอำยุแตะ 
9,18,30,42 เดือน เช่น เด็กอำยุครบ 18 เดือนพอดีในวันท่ี 1 กค. คัดกรองเด็กได้ตั้งแต่วันท่ี 
1 กค. ถึงวันท่ี 30 กค. เท่ำนั้น หำกเกินจำกน้ีเด็กจะอำยุ 19 เดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่เป้ำหมำยกำร
คัดกรอง  
3. กำรประมวลผลงำนระบบจะตดิตำมไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจำก วันท่ีเด็กอำยุแตะ 
9,18,30,42 เดือน แล้วน ำผลมำใส่ในเดือนท่ีเป็นเป้ำหมำย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน 
4. กรณีติดตำม/ส่งต่อ ระบบจะตำมต่ออีก 30 วันจำกวันท่ีตรวจครัง้แรก แล้วน ำผลมำใส่ใน
เดือนที่เป็นเป้ำหมำย 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๒ 
 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ < 15 15 – 17 18 – 20.0 21 – 23 > 23 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ควำมครอบคลุม 78.05 75.48 79.07 90 90 90 
ผลสงสัยล่ำช้ำ 20.61 22.17 31.74 25 25 25 
ติดตำมใน 30 วัน 68.28 69.28 86.10 90 90 90 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1.ฐำนข้อมูลประชำกรไทยทุกสิทธิ ์ 

2.ฐำนข้อมูล แฟ้ม Special PP ตรวจคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 1.หน่วยบริกำรบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตำมมำรฐำน

โครงสร้ำง 43 แฟ้ม  
2.ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลทุกแห่ง ตดิตำม และควบคุมก ำกับผลกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำยบริกำรระดับอ ำเภอ 
3.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล  

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 
 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑๔. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงสำวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ส่งเสริมสุขภำพ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 121        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๓ 
 

๑. งำน / โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวยั 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 4 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปีท่ีมพีัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ    
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 90 ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการตดิตาม/ส่งต่อ             

๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 1.เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนพัฒนาการสงสัยล่าช้า  หมายถงึ เด็กที่อยู่ในเขตรับผดิชอบ

ของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กทีม่ีอยู่จริงในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยเด็ก
กลุ่มเป้าหมายจะต้องมีวันท่ีวันแรกท่ีอายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ   ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ ปีละ 1 ครั้ง และตรวจพบว่า พัฒนาการไม่ผ่านเกณฑด์้านใดด้านหนึ่ง 
 2. เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ  หมายถึง  เด็กกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการประเมินพัฒนาการครั้งแรก แล้วพบว่าพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้แนะน าพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง กระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน  ภายใน 30 วัน นัดพบเจ้าหน้าที่เพ่ือประเมินพัฒนาการช้า  
3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย  หมายถงึ เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการด้วย DSPM และผ่าน 
พัฒนาการทั้ง 5 ด้าน รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรกท่ีประเมิน )และได้รับ 
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และไดร้ับการประเมินซ้ าภายในเวลา 30 วัน โดยผลผา่นการ
ประเมินท้ัง 5 ด้าน   

๙. สูตรกำรค ำนวณ  ( C/D ) x 100 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

รายการข้อมูล 1 
A = เด็กไทย ท่ีเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่
ได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง  
B = จ านวนเด็กไทย ที่อายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ 
รายการข้อมูล 2 
C = จ านวนเด็กไทย ที่อายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ และตรวจพบว่าพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
D - จ านวนเด็กไทย ที่อายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ ตรวจพบว่า สงสยัล่าช้า แล้วได้รับการตดิตามภายใน 30 วัน 
E - จ านวนเด็กไทย ที่อายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ มีพัฒนาการล่าช้า 
F - จ านวนเด็กไทย ที่อายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ มีพัฒนาการล่าช้าไดร้ับ
การกระตุ้นด้วย TEDA 4I  
เงื่อนไขข้อมูล 
1. เป้าหมายในแตล่ะเดือน คือ เดก็ท่ีวันท่ีวันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ 
2. การคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอายุ จะมีเวลาที่ท าได้ คือ ภายใน 30 วันหลังจากเด็กอายุแตะ 

9,18,30,42 เดือน เช่น เด็กอายุครบ 18 เดือนพอดีในวันท่ี 1 กค. คัดกรองเด็กได้ตั้งแต่วันท่ี 1 
กค. ถึงวันท่ี 30 กค. เท่านั้น หากเกินจากนี้เด็กจะอายุ 19 เดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายการคัด
กรอง  

3. การประมวลผลงานระบบจะตดิตามไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจาก วันท่ีเด็กอายุแตะ 
9,18,30,42 เดือน แล้วน าผลมาใส่ในเดือนที่เป็นเปา้หมาย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน 

4. กรณีติดตาม/ส่งต่อ ระบบจะตามต่ออีก 30 วันจากวันท่ีตรวจครัง้แรก แล้วน าผลมาใส่ใน
เดือนที่เป็นเป้าหมาย 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๔ 
 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ < 80 81 – 85 86 – 90.0 91 - 95 > 95 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตวัชี้วัด(พยำกรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ควำมครอบคลุม 78.05 75.48 79.07 90 90 90 
ผลสงสัยล่ำช้ำ 20.61 22.17 31.74 25 25 25 
ติดตำมใน  
30 วัน 

68.28 69.28 86.10 90 90 90 

๑๓. แนวทางการประเมิน  

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1.ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธ์ิ  
2.ฐานข้อมูล แฟ้ม Special PP ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1.หน่วยบริการบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตามมารฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม  
2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ติดตาม และควบคุมก ากับผลการ
ด าเนินงานของเครือข่ายบริการระดับอ าเภอ 
3.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  

๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑๔. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงสำวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ส่งเสริมสุขภำพ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 121        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๕ 
 

๑. งำน / โครงกำร กำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กด้วย TEDA4I 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 5 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละ 60 ของเด็กมีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นด้วย TEDA4I  
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 60 ของเด็กมีพัฒนำกำรลำ่ช้ำได้รับกำรกระตุ้นด้วย TEDA4I 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด เด็กมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ หมำยถึง  

1. เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริกำร สำธำรณสุขจำกกำรส ำรวจเด็กท่ีมีอยู่จริงใน
ช่วงเวลำที่ก ำหนด และไดร้ับกำรคดักรองพัฒนำกำรด้วยเครื่องมือ DSPM แล้วตรวจพบว่ำ 
พัฒนำกำรไมผ่่ำนเกณฑ์ดำ้นใดด้ำนหนึ่ง หรือมำกกว่ำ  และเมื่อกระตุ้น /ตดิตำมภำยใน 
30 วัน แล้วยังตรวจพบว่ำเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ  

2. เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริกำร สำธำรณสุขจำกกำรส ำรวจเด็กท่ีมีอยู่จริงใน
ช่วงเวลำที่ก ำหนด และไดร้ับกำรคดักรองพัฒนำกำรด้วยเครื่องมือ DSPM ซึ่งตรวจพบว่ำ มี
พัฒนำกำรล่ำช้ำ แล้วหน่วยบริกำร(รพ.สต.) ส่งต่อใหเ้ข้ำรับกำรกระตุน้ด้วย TEDA 4I ที่ 
รพช./รพท. โดยไมต่้องรอกระตุ้น/ติดตำมภำยใน 30 วัน  

กำรกระตุ้นด้วย TEDA4I หมำยถึง กิจกรรมบริกำรดูแลและช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก
ด้วยเครื่องมือ TEDA4I (Thai Early Developmental Assessment for Intervention)  

๙. สูตรกำรค ำนวณ B / ( A1+A2 ) x 100 
 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
A1=จ ำนวนประชำกรไทย ที่เด็กอำยุครบ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ ตรวจ
พบว่ำพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ ซึ่งได้รับกำรติดตำมภำยใน 30 วัน แล้วพบว่ำพัฒนำกำรล่ำช้ำ 
A2=จ ำนวนประชำกรไทย ที่เด็กอำยุครบ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ ตรวจ
พบว่ำพัฒนำกำรล่ำช้ำ  ได้รับกำรส่งต่อทันที 
B = จ ำนวนเด็กกลุม่เป้ำหมำย (A1 +A2) ที่ได้รับกำรดูแลและช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำร
เด็กด้วยเครื่องมือ TEDA4I  

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ <  50 51 – 55 56 – 60.0 61 – 65 > 65 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ.ล ำพูน NA NA NA 60 70 80 
๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและหน่วยบริกำรทุกระดับน ำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลทั้งหมดมำ

ตรวจสอบและประมวลผล 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ฐำนข้อมูลประชำกรไทยทุกสิทธ์ิ  

2. ฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม   กำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กด้วย TEDA4I 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 1. หน่วยบริกำรบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตำมมำร

ฐำนโครงสร้ำง 43 แฟ้ม ทุกเดือน 
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลทุกแห่ง ตดิตำม และควบคุมก ำกับผลกำร

ด ำเนินงำนของเครือข่ำยบริกำรระดับอ ำเภอ 
3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมลู  

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๖ 
 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 
๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑๔. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงสำวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ส่งเสริมสุขภำพ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 121        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๗ 
 

๑. งำน / โครงกำร งำนอนำมัยวัยรุ่น 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 6 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ป ี
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด อัตรำต่อพันประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ป ี
๖. เกณฑ ์ พ.ศ. 2562 ไม่เกิน 38 ต่อประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี 1,000 คน 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 

๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด จ ำนวนกำรคลอดบุตรมีชีวิตของผูห้ญิงอำยุ 15-19 ปี ต่อจ ำนวนประชำกรหญิงอำยุ 15-19 
ปี 1,000 คน 

๙. สูตรกำรค ำนวณ อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี จำกระบบ HDC = (a/b)  X 1,000 
a = จ ำนวนกำรคลอดมีชีพโดยหญิงอำยุ 15 – 19 ป ี(จำกแฟ้ม Labor)   
ดูข้อมูลจำกจ ำนวนเด็กเกดิมีชีพ  (LBORN) 
b = จ ำนวนหญิงอำยุ 15 – 19 ปี ท้ังหมด ในเขตรับผดิชอบ 
(ประชำกรจำกกำรส ำรวจ Type Area=1,3) 
AXB 
A: ค่ำ adjusted = อัตรำคลอดมชีีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี จำกฐำนทะเบียนรำษฎร์ ปีท่ีผ่ำน
มำ/อัตรำคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี จำกฐำนข้อมูล HDC 
B: อัตรำกำรคลอด (ท ำเป็นอัตรำคงที่ของทั้งปี) 
ไตรมำสที่ 1 = อัตรำคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 1 ปี 2561 X 4 
ไตรมำสที่ 2 = อัตรำคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 2 ปี 2561 X 4/2 
ไตรมำสที่ 3 = อัตรำคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 3 ปี 2561 X 4/3 
ไตรมำสที่ 4 = อัตรำคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 4 ปี 2561 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

เก็บรวบรวมข้อมูลกำรคลอดของผู้หญิง อำยุ 15 – 19 ปี จำกข้อมลูในระบบ Health Data 
Center (HDC) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข น ำมำปรับกับค่ำสัดส่วนระหว่ำง
ข้อมูลอัตรำกำรคลอดมีชีพจำกฐำนทะเบียนรำษฎร์ปีท่ีผ่ำนมำและขอ้มูลอัตรำกำรคลอดใน
ระบบ HDC ในปีท่ีผ่ำนมำ เพื่อให้ได้อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำย ุ15-19 ปี (HDC 
adjusted) ส ำหรับใช้ในกำรรำยงำนผลงำน 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับควำม 
ส ำเรจ็ 

≥ 45 40-44 35-39 30-34 น้อยกว่ำ 30 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวชี้วัด(พยำกรณ์) 
Basedline 

data 
หน่วยวัด ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี

2561 
ปี

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี

2565 
ปี

2566 

อัตรำกำร
คลอดมีชีพ
ในหญิงอำยุ 
15-19 ปี 
(ฐำน
ทะเบียน
รำษฎร์) 

อัตรำต่อ
ประชำก
รหญิง
อำยุ 15-
19 ปี 
1,000 
คน 
 
 

25.91 22.78 22.28 38 36 34 34 34 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๘ 
 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน รอบที ่1:  5 เดือนแรก (ตุลำคม 2561–กุมภำพันธ์ 2562)   
= ใช้ข้อมูลอัตรำคลอดจำกระบบ HDC สิ้นสุดไตรมำสที่ 1  (HDC adjusted) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนำคม 2562–กรกฎำคม 2562)  
= ใช้ข้อมูลอัตรำคลอดจำกระบบ HDC สิ้นสุดไตรมำสที่ 3  (HDC adjusted) 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ฐำนข้อมูลกำรเกิดมีชีพจำกทะเบียนรำษฎร์ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
2. ฐำนข้อมูล HDC ข้อมูลตัวช้ีวัดกำรเฝำ้ระวังอัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี 
ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู ฐำนข้อมูลกำรเกิดมีชีพจำกทะเบียนรำษฎร์ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ปีละ 1 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนส่งเสรมิสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๕ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นำงสำวอรพินธ์  ใจสุนทร  
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์   053 093725-6 ตอ่ 121        
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0819932276 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๔๙ 
 

๑. งำน / โครงกำร งำนผู้สูงอำย ุ
๒. รหสัตัวช้ีวัด 7 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของต ำบลที่มรีะบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยรุะยะยำว (Long Term Care)  

ในชุมชนผ่ำนเกณฑ ์
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 70 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชน 

ผ่ำนเกณฑ์ หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 
       1. มีระบบกำรประเมินคัดกรองปัญหำสุขภำพ และมีข้อมูลผู้สงูอำยุท่ีจ ำเป็นต้องไดร้ับ
กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรดูแลช่วยเหลือระยะยำว 
       2. มีชมรมผู้สูงอำยผุ่ำนเกณฑ์ชมรมผู้สูงอำยุคณุภำพ 
       3. มีผู้จดักำรกำรดูแลผูสู้งอำยุ (Care manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผูสู้งอำย ุ 
(Caregiver) หรืออำสำสมัครดูแลผู้สูงอำย ุ
       4. มีบริกำรกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุท่ีบ้ำนท่ีมีคณุภำพ (Home Health Care) จำก
สถำนบริกำรสู่ชุมชนโดยบุคลำกรสำธำรณสุขและทีมสหสำขำวิชำชีพ/ทีมหมอครอบครัว 
       5. มีบริกำรส่งเสริมป้องกันทันตสุขภำพในระดับต ำบล 
       6. มีระบบกำรดูแลผูสู้งอำย ุกลุ่มติดบำ้น กลุ่มติดเตียง โดยทอ้งถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม
และมีแผนกำรดูแลผู้สูงอำยรุำยบคุคล (Care plan) 
       7. มีคณะกรรมกำร(ท้ังที่เปน็ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร)บริหำรจัดกำรดูแลผูสู้งอำยุท่ีมี
ภำวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมกำรกองทุนต ำบล 
หมำยเหต ุ: ผ่ำนเกณฑ์ หมำยถึง ผ่ำนองค์ประกอบทุกข้อ 
       - ชมรมผูสู้งอำยุท่ีผ่ำนเกณฑช์มรมผูสู้งอำยุคณุภำพ หมำยถึง ชมรมผู้สูงอำยุท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ต ำบล Long Term Care และผ่ำนเกณฑ์ชมรมผูสู้งอำยุคณุภำพ 
      - มีบริกำรส่งเสรมิป้องกันทันตสุขภำพในระดับต ำบล หมำยถึง มีกำรจัดบริกำร 
ป้องกันโรคในช่องปำกตำมชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบล 
มำตรกำรส ำคัญ (PIRAB) ที่ท ำให้ตัวช้ีวัดบรรลุผล : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building 
capacity) 
P : ใช้กลไกคณะกรรมกำรร่วม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมกำรขบัเคลื่อน LTC ” ใน 
ส่วนกลำงและคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนในระดับพื้นท่ี พชอ. และกลไกชมรมผู้สูงอำย ุ
คุณภำพ 
I : - ประสำนแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในชุมชน 

- สนับสนุนกำรจดัอบรมผู้ดูแลผู้สงูอำยุในชุมชน (Care Giver) 
- จัดพิมพ์คู่มือกำรอบรมหลักสูตร CG 
- พัฒนำหลักสูตร CM 
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรส่งเสริมสุขภำพกำรดูแลผู้สูงอำยรุะยะยำว 
- สร้ำง พัฒนำนวัตกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพผูสู้งอำย ุ
- พัฒนำขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน Active Aging อ ำเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภำพ 

- จัดท ำชุดควำมรูด้้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมส ำหรับ 
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๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ผู้สูงอำยุและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่วัยสูงอำยุในรูปแบบ Application 
- กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันภำวะสมองเสื่อม ผ่ำน Application สูงวัยสมองด ี
- จัดท ำชุดควำมรู้กำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมในสถำนท่ีสำธำรณะของกลุ่ม 

ผู้สูงอำย ุเช่น ศำสนสถำน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic 
- จัดท ำเครื่องมือประเมินกำรจัดสภำพแวดล้อมในท่ีพักอำศัยส ำหรบัผู้สูงอำยุ รูปแบบ 

Application 
R : - ขับเคลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผูสู้งอำยุและแนวทำงกำรจ่ำยเงินตำมชุด
สิทธิประโยชน์ และมำตรฐำนกำรดูแลผูสู้งอำย ุ
   - ช้ีแจงและขับเคลื่อนนโยบำยขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและดูแล 
ผู้สูงอำยุในชุมชน 
   - ควบคุม ก ำกับ และติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำน 
A : - ช้ีน ำด้ำนข้อมูลและงำนวิจยั ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรดแูลผูสู้งอำย ุ
     - สร้ำงกำรสื่อสำรสำธำรณะที่เข้ำถึงง่ำยร่วมกับเครือข่ำย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคม 
แห่งควำมกตัญญรูู้คณุ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอำย ุ
B : - พัฒนำนโยบำยกำรดูแลผูสู้งอำยุระยะยำว (Long Term Care) /ระบบดูแล 
ผู้สูงอำย ุ3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สร้ำง พัฒนำ 
ทีมน ำในกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน อบรม Care manager, Caregiver 
และ อสค. และ สนับสนุนกลไกกำรเงินจำก สปสช. 

 - ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกำรดูแลผู้สูงอำย ุHealth Literacy เพื่อเป็นสังคม 
Health Literated Community 

๙. สูตรกำรค ำนวณ (A/B) x 100 
A = จ ำนวนต ำบลที่มรีะบบกำรส่งเสรมิสุขภำพดูแลผู้สูงอำยรุะยะยำว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่ำนเกณฑ ์
B = จ ำนวนต ำบลทั้งหมด 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

 
 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับควำม 

ส ำเรจ็ 
น้อยกว่ำ 60 60-64 65-70 71-75 ≥ 75 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
Baseline 

data 
หน่วย
วัด 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี
2565 

ปี
2566 

ร้อยละของ
ต ำบลที่มี
ระบบกำร
ส่งเสริม
สุขภำพ
ดูแล
ผู้สูงอำยุ
ระยะยำว 
LTC ใน
ชุมชนผำ่น
เกณฑ ์

ร้อย
ละ 

100 100 64.70 70 80 95 95 95 
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๑๓. แนวทำงกำรประเมิน 1. พ้ืนท่ีจังหวัด รำยงำนทำง E-mail หรือระบบกำรรำยงำนข้อมลู Long Term 
Care ให้กับศูนย์อนำมัยเขต ที่ 1 ตำมรอบกำรรำยงำน 3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนำมัยเขตที ่1 รำยงำนข้อมูลให้ส ำนักอนำมัยผูสู้งอำยุ  
(หน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก)  ตำมรอบกำรรำยงำน 3, 6, 9, 12 เดือน 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั 
2. ศูนย์อนำมัยเขต ที ่1 
3. ส ำนักอนำมัยผูสู้งอำยุ และ Cluster กลุ่มวัยผูสู้งอำย ุ

๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู ไตรมำส 1, 2, 3 และ 4 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ปีละ 4 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนส่งเสรมิสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๕ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นำงสำวอรพินธ์  ใจสุนทร  
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์   053 093725-6 ตอ่ 121        
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0819932276 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

 
 

๑. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบกำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉินและภยัสุขภำพ 

๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 

๓. ช่ือตัวช้ีวัด จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC)และทีมตระหนักรูส้ถำนกำรณ์ (SAT)  
ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 

๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด  

๕. หน่วยวัด ร้อยละ 

๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 85 

๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 

๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด - ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC)หมำยถึง สถำนที่ที่ ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันของกลุ่มภำรกิจตำ่ง  ๆภำยใต้ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ ์เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรสั่งกำร 
ประสำนงำน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยำกรให้เกิดขึ้นอย่ำงสะดวกรวดเร็วในภำวะฉุกเฉิน ในที่นี้
นอกเหนือจำกจะหมำยถึงห้องท ำงำนและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำงำนแล้ว ยังหมำยรวมถึงระบบงำน และ
บุคลำกรที่ร่วมปฏิบัติงำนในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้วย 

- ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (Situation Awareness Team: SAT)หมำยถึง ทีมปฏิบัติกำรที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตำม ตรวจจับ และประเมินสถำนกำรณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำตอบสนองต่อสถำนกำรณ์นั้นๆ 

- ทีมปฏิบัติกำร/ส่วนภำรกิจปฏิบัติกำร (Operation Section) หมำยถึง ทีมภำคสนำมที่สำมำรถลงพื้นที่
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคและภัยสุขภำพที่ลงปฏิบัติกำร เช่น  MERT , Mini 
MERT , EMS ,MCAT, CDCU / SRRT ฯ 

- แผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP)หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ที่ก ำหนดขึ้นโดย
ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศำสตร์ภำยใต้ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ที่ก ำหนดเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ ยุทธศำสตร์ และวิธีกำรปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงำนที่น ำไปปฏิบัติ 

- อ ำเภอ จังหวัดล ำพูนมี 8 อ ำเภอ ได้แก่ เมือง แม่ทำ บ้ำนโฮ่ง ลี้ ป่ำซำง ทุ่งหัวช้ำง บ้ำนธิ เวียงหนองล่อง 
๙. สูตรกำรค ำนวณ สูตรกำรค ำนวณ :  จ ำนวนอ ำเภอที่มี EOC และ SAT ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง x 100 

                                                               จ ำนวนอ ำเภอทั้งหมด 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ขั้นตอนท่ี 1 จัดท ำโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข รองรบัศูนย์ปฏิบตัิกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจงัหวัด  
ขั้นตอนท่ี 2 จัดเตรียมสถำนท่ี และอุปกรณต์ำมควำมเหมำะสมเพื่อรองรับกำรเปดิศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกดิภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด  
ขั้นตอนท่ี 3 สมำชิกทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจังหวัด/ อ ำเภอ ได้รับกำรช้ีแจงแนวทำงกำร
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ปฏิบัติงำนและอบรมขั้นพื้นฐำน  
ขั้นตอนท่ี 4 กำรซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดและอ ำเภอ และมี
กำรเริม่ปฏิบตัิงำนของทีมตระหนกัรู้สถำนกำรณ์ (SAT) โดยประเมินสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพ
พื้นที่จังหวัด 
ขั้นตอนท่ี 5 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 
ค ำนวณจำกสูตรและเทียบผลจำกเกณฑ์กำรให้คะแนนเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 5 ข้ันตอน 
ขั้นตอนท่ี 1-5 สำมำรถด ำเนินกำรไปพร้อมๆกันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมำณ  

๑๑. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ
ควำม 
ส ำเรจ็ 

ร้อยละ 70
ด ำเนินกำร
ขั้นตอนท่ี 1 

ร้อยละ 75
ด ำเนินกำร
ขั้นตอนท่ี  
1-2 

ร้อยละ 80
ด ำเนินกำร
ขั้นตอนท่ี  
1-3 

ร้อยละ 85
ด ำเนินกำร
ขั้นตอนท่ี  
1-4 หรือ 
ด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอนท่ี 5 

ร้อยละ 90
ด ำเนินกำร
ขั้นตอนท่ี  
1-5 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 

ตัวช้ีวัดใหม่เริม่ปี 2560 80 85 90 95 100 100 

๑๓. แนวทำงกำร
ประเมิน 

มำตรกำร 
1. ประเมินควำมพร้อมและจัดเตรยีมทรัพยำกร เพื่อพัฒนำศูนย์ปฏบิัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัด 
2.พัฒนำบุคลำกรรองรับกำรปฏิบตัิงำนทีมตระหนักรูส้ถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
3.ซ้อมแผนตำมระบบบญัชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ระดับจังหวัด 
4. พัฒนำแนวทำงด ำเนินกำรและแผนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบำด ตำม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  แนวทำงกำรสอบสวนอุบตัิเหตุจรำจรตำมเกณฑ์ส ำนัก
ระบำดวิทยำและเกณฑ์ DCIR 
เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ 
1. ร้อยละ 85 ของจังหวัด จัดท ำโครงสร้ำงระบบบญัชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข รองรับ
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรูส้ถำนกำรณ์ (SAT)พัฒนำระบบฐำนข้อมลู
กำรโตต้อบภัยพิบตัิให้เป็นปัจจุบัน (www.paipibat-cm.com) 
2. ร้อยละ 85 ของจังหวัด จัดเตรยีมสถำนท่ี อุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสมเพื่อรองรับกำรเปิดศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูส้ถำนกำรณ์ (SAT) ได้รับกำรชี้แจงแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน อ ำเภอมีทมีmini MERT ที่มีควำมพร้อม ด้ำนบุคลำกร และอุปกรณ์ พร้อมปฏิบัติงำนได้ใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงน้อย1ทมี อ ำเภอมีทีม SRRT และMCATT ที่ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำน อย่ำงน้อย 
1 ทีม 
3.ร้อยละ 85 ของจังหวัด มีกำรซอ้มแผนเปิดศูนย์ปฏิบตัิกำรภำวะฉกุเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์ (SAT) เริ่มปฏิบัติงำนประเมินสถำนกำรณโ์รคและภยัสขุภำพพ้ืนท่ีจังหวัด 
4.ร้อยละ 85 ของจังหวัด มี Incident Action Plan (IAP) ของเหตุกำรณ์ที่ส ำคญัที่อำจเกิดขึ้น โดย
ก ำหนดวิธีปฏิบัติกำรพร้อมข้อสั่งกำรไปยังหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง (กรณีไม่มีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ให้มีกำร
จัดท ำ IAP จำกกำรซ้อมแผน) 
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๑๓.๑ แหล่งข้อมลู ข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด /อ ำเภอ 

๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมลูจำกผลกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด/อ ำเภอ 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

 ไตรมำส 1 ,2 ,3 และ 4 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยเจรญิ  สิทธิโรจน ์
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพตดิ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 125     
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๑. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ 

๒. รหสัตัวช้ีวัด 2  

๓. ช่ือตัวช้ีวัด อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จำกห้องฉุกเฉิน ภำยใน 24 ช่ัวโมง ใน
โรงพยำบำลระดับ F2 

๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 

๕. หน่วยวัด ร้อยละ 

๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 12 

๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20  

๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ECS (Emergency Care System) คือ ระบบกำรรักษำพยำบำล ฉุกเฉินหมำยถึง ระบบกำร
บริหำรจดักำรเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินไดร้ับกำรดูแลรักษำท่ีมีคณุภำพและป้องกันภำวะทุพพลภำพ 
ที่อำจเกิดขึ้น ท้ังในภำวะปกติและภำวะภัยสุขภำพ ประกอบด้วย กำรดูแล ผู้ป่วยก่อนถึง
โรงพยำบำล  (EMS) กำรดูแล ในห้อง ฉุกเฉิน (ER ) กำรส่งต่อระหวำ่งสถำนพยำบำล (Referral 
System)กำรจัดกำรสำธำรณภัยดำ้นกำรแพทย์และสำธำรณสุข (Disaster)  แนวคิดในกำร
จัดบริกำร ECS คือกำรพัฒนำ “ห่วงโซ่คุณภำพ (Chain of Quality)ได้แก่ EMS คุณภำพ, ER 
คุณภำพ , Refer คุณภำพ และDisaster คุณภำพ เพี่อสร้ำงห่วงโซ่แห่งกำรรอดชีวิต (Chain of 
Survival)ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเปำ้ประสงค์  1.เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน 2.ลดอัตรำกำรเสียชีวิตและภำวะทุพพลภำพที่ป้องกันได้( Preventable Death)จำกกำร
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3.ระบบ ECS มีคุณภำพและมำตรฐำน 
กำรพัฒนำ ECS ในปี 2561 – 2565 จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำ ER คุณภำพ 
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินหมำยถึง ผูม้ำรับบริกำร ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับกำรคัดแยกเป็น Triage 
Level 1 และ 2 กำรเสียชีวิตภำยใน 24 ช่ัวโมงหมำยถึง นับจำกเวลำที่ผู้ป่วยมำห้องฉุกเฉินถึง
เวลำที่เสียชีวิต (Door of Death) ภำยใน 24 ช่ัวโมง ซึ่งรวมถึงกำรเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 

๙. สูตรกำรค ำนวณ สูตรกำรค ำนวณ (A/B)X100  
A= จ ำนวน ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จำกห้องฉุกเฉิน และเสียชีวิตภำยใน 24 ช่ัวโมง 
B= จ ำนวน ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จำกห้องฉุกเฉินทั้งหมด 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ขั้นตอนท่ี 1 โรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรักษำพยำบำลฉุกเฉินของ
โรงพยำบำลและ TEA Unit ในโรงพยำบำลระดับ S ขึ้นไปเพื่อท ำหน้ำที ่
1.1 จดัท ำสถิตบิริกำรห้องฉุกเฉินแยกตำมระดับกำรคัดแยก 
1.2 รวบรวมข้อมลูกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จำกห้องฉุกเฉนิ และเสียชีวิต
ภำยใน 24 ช่ัวโมง 
1.3 วิเครำะห์โรคและสำเหตุกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4 Auditเพื่อค้นหำโอกำสกำรพัฒนำและจดัท ำข้อเสนอแนะ 
1.5 วำงแผนกำรพัฒนำโดยจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
1.6 น ำแผนไปปฏิบัติอยำ่งเป็นรูปธรรม 
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1.7 ติดตำมและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 
ขั้นตอนท่ี 2 ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัด 
2.1 จดัท ำสถิตบิริกำรห้องฉุกเฉินแยกตำมระดับกำรคัดแยกตำมระดับโรงพยำบำล 
2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจบ็ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที ่Admit จำกห้องฉุกเฉิน และเสียชีวิตภำยใน 
24 ช่ัวโมง ตำมระดบัโรงพยำบำล 
2.3 สนับสนุนงบประมำณ ครภุัณฑ์ กำรฝึกอบรม 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ

ควำมส ำเร็จ 
ร้อยละ  

16 
ร้อยละ  

14 
ร้อยละ  

12 
ร้อยละ 

10 
น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 8 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

ตัวช้ีวัดใหม่เริม่ปี2560 12% 12% 10% 8% 6% 4% 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน รอบ 3 เดือน –รวบรวมกำรเสยีชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภำยใน 24 ช่ัวโมง ปี 2559, 
2560เป็นข้อมูลพื้นฐำน-วิเครำะห์โรคที่เป็นสำเหตุกำรเสยีชีวิต –Auditเพื่อค้นหำสำเหตุ –วำง
แผนกำรพัฒนำเพื่อลดอัตรำกำรเสยีชีวิต  
รอบ 6-9 เดือน–ปฏิบัติตำมแนวทำงพัฒนำท่ีได้วำงแผน  
รอบ 12 เดือน -อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จำกห้องฉุกเฉิน ภำยใน 24 
ช่ัวโมง ในโรงพยำบำลระดับ F2 น้อยกว่ำร้อยละ 12 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู มำตรฐำน 43 แฟ้ม กระทรวงสำธำรณสุข 

๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู HDC  
1.ผู้บำดเจ็บเสยีชีวิตจำกแฟ้ม Death , Service ,Admission เชื่อมโยงด้วยรหสับัตรประชำชน 
2.ระยะเวลำจำกแฟ้ม Death , Service ,Admission 
3.ผูเ้จ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจำกแฟ้ม Accident 
4.ระบบ ITEM , Data warehouse 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

 ไตรมำส 1 ,2 ,3 และ 4 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยเจรญิ  สิทธิโรจน ์
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพตดิ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 125     



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๕๗ 
 

๑. งำน / โครงกำร Promotion ,Prevention & Protection Excellence (ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสรมิสุขภำพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ) 

๒. รหสัตัวช้ีวัด 3  

๓. ช่ือตัวช้ีวัด อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 

๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 

๕. หน่วยวัด อัตรำต่อแสนประชำกรเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 

๖. เกณฑ ์ อัตรำ 4.5 ต่อแสนประชำกรเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 

๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20  

๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด เด็กอายุต  ากว่า 15 ป ีหมำยถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี  
การจมน้ า หมำยถึง กำรจมน้ ำที่เกิดจำกอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจำกกำรใช้ยำนพำหนะ หรือกำรเดินทำงทำงน้ ำ และภัยพิบัต ิ

๙. สูตรกำรค ำนวณ สูตรการค านวณ (A/B) x 100,000 
A = จ ำนวนเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีท่ีเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำ 
B = จ ำนวนประชำกรกลำงปีของเด็ก อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจำกจ ำนวนกำรเสยีชีวิตจำกกำรจมน้ ำของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีในปี 
พ.ศ. 2561 ดังนี ้

Baseline 
data  

ปี2559  

หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี พ.ศ. 
2559 2560 2561 

1.8 อัตรำต่อประชำกร
แสนคน 

1.8 0.0 0 

  

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

>5.1-5.3 >4.9-5.1 >4.7-4.9 >4.5-4.7 <4.5 

๑๒. ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบ
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 

57 58 59 60 61 61 62 63 64 65 

1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 <4.5 <4.0 <3.5 <3.0 <2.5 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน 1. สถำนกำรณ์กำรป้องกันเด็กจมน้ ำ แนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน้ ำในชุมชน 
2. สื่อเผยแพร่ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันเด็กจมน้ ำ ของส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website ของส ำนักโรคไมต่ิดต่อ (www.thaincd.com) 
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๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 1. ฐำนข้อมูลกำรตำยจำกทะเบียนรำษฎร์ โดยส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
2. ฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม 

๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลกำรแจ้งตำยจำกฐำนข้อมูลกำรตำยทะเบียนรำษฎรข์อง  
    กระทรวงมหำดไทย โดยส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
2. สถำนบริกำรบันทึกข้อมลูกำรตำยในฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

 ไตรมำส 1 ,2 ,3 และ 4  
ระยะเวลำประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง /สำธำรณสุขอ ำเภอทุกอ ำเภอ 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยเจรญิ  สิทธิโรจน ์
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพตดิ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 125     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๕๙ 
 

1. งำน/โครงกำร/ งำนพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทยฉ์ุกเฉิน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ท่ีได้รับปฏิบตัิกำรฉุกเฉินภำยใน 

10 นำที ที่ได้รับแจ้งเหต ุ
4. ระดับตัวช้ีวัด  ระดับจังหวดั 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ มำกกว่ำ ร้อยละ 70 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 

8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สเีหลืองและสีแดง)ที่ได้รับปฏิบัติกำรฉุกเฉินภำยใน 10 นำที 
หมำยถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ไดร้บัปฏิบัติกำรฉุกเฉินโดยชุดปฏิบตัิกำรฉุกเฉิน นับตั้งแต่ศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งกำร รับแจ้งเหตุเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ถึงระยะเวลำที่ชุดปฏิบัติกำรเดินทำงถึงที่เกิดเหตุ
และเริ่มใหก้ำรดูแล ซึ่งประเมิน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ( สีแดง) คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรบ ำบดัรักษำทนัทีมิฉะนั้นจะเสียชีวิตอย่ำง
รวดเร็วหำกไม่ไดร้ับปฏิบตัิกำรแพทย์ทันที หรือท ำให้กำรบำดเจ็บหรอือำกำรป่วยของผู้ป่วย
ฉุกเฉินน้ันรุนแรงข้ึนหรือเกิดภำวะแทรกซ้อนข้ึนได้อย่ำงฉับไว  
ผู้ป่วยเร่งด่วน (สีเหลือง) คือ ต้องได้รับกำรบ ำบัดรักษำอย่ำงรวดเร็วมิฉะนั้นจะเสียชีวิตในเวลำ
ต่อมำ หรืออำจสูญเสียอวัยวะทีส่ ำคัญ เช่นระบบประสำท ระบบหำยใจ ระบบไหลเวียนโลหติ  
เป็นต้น 

9. สูตรกำรค ำนวณ จ ำนวนผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติที่ได้รับกำรปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินภำยใน 10 นำที   X  100 

      จ ำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่มำด้วยระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทั้งหมด 

10.วิธีกำรค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ท่ีได้รับปฏิบตัิกำรฉุกเฉินภำยใน 
10 นำที ที่ได้รับแจ้งเหตุ เปรยีบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

11.เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละ
ผลงำน 

60-64 
(ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่
ก ำหนดแต่อยู่
ในเกณฑ์ที่รับ
ได้) 

65-69 
(ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด) 
 

70-74 
(เป้ำหมำยที่
ก ำหนด) 
 
 

75-79 
(สูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด) 
 
 

≥ 80 
(สูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด
สำมำรถ
เป็น
แบบอย่ำง
ได้) 

12.ข้อมูลพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี เป้ำหมำยตัวช้ีวัดพยำกรณ ์

2558 2559 2560 2561 2561 2562 

87.43 89.38 88.00 89.00 90.00 91.00 
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13. แนวทำงกำรประเมิน ข้อมูลด้ำนเวลำ นับระยะเวลำโดยรวมตั้งแต่กำรรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ถึงระยะเวลำที่ชุดปฏิบตัิกำร
ฉุกเฉินถึงจุดเกิดเหตุ ภำยในเวลำ 10 นำท ี

13.1 แหล่งข้อมูล ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำรจังหวัด 

13.2 วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู แบบบนัทึกกำรปฏิบัติงำนบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉนิทุกระดับ 

13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกครั้งท่ีมีกำรปฏิบัติงำนบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

13.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำรจังหวัด , ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยเจรญิ  สิทธิโรจน ์
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพตดิ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 125     



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๖๑ 
 

๑. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบดัรักษำผู้ป่วยยำเสพติด  

๒. รหสัตัวช้ีวัด 5 

๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สำรเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังกำรจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัดรักษำ  

๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 

๕. หน่วยวัด ร้อยละ 

๖. เกณฑ ์ ร้อยละ  90 

๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 

๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ผู้ป่วยยำเสพตดิ หมำยถึง ผู้ป่วยระบบสมัครใจ ท่ีเข้ำรับกำรบ ำบดัรกัษำในสถำนพยำบำลสังกัด
กระทรวง สำธำรณสุข โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อให้ผู้เสพผู้ตดิยำเสพตดิที่เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและ
สำมำรถหยุดเสพยำเสพตดิได้อย่ำงต่อเนื่อง 3 เดือนหลังกำรจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบดัรักษำ  

๙. สูตรกำรค ำนวณ (A / B) X 100 

A = จ ำนวนผู้ป่วยยำเสพตดิที่เข้ำรับกำรบ ำบดัรักษำและหยดุเสพตอ่เนื่องเป็นระยะเวลำ 3 
เดือน หลังจ ำหน่ำยจำกหน่วยบริกำร 

B = จ ำนวนผู้ป่วยยำเสพติดทีเ่ข้ำรบักำรบ ำบัดรักษำและไดร้ับกำรจ ำหน่ำยตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
จำกหน่วย บริกำรและไดร้ับกำรตดิตำมในระยะเวลำ 3 เดือน  

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ประมวลผล จำกระบบรำยงำน บสต. : ดัชนีกำรบ ำบัด/ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ป่วย  

ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต https://antidrugnew.moph.go.th 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

70 75 80 85 90 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 

- 97.9 93.3 95.4 95.5 90 90 90 90 

ตำมเกณฑ์ประเมินของกระทรวงสำธำรณสุข 

๑๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลหลังจากท่ีผู้ป่วยได้รับการติดตาม 3 เดือนหลังจากบ าบดัครบก าหนด  

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู ฐำนข้อมูลบ ำบัดรักษำยำเสพตดิของประเทศ (บสต.)  

https://antidrugnew.moph.go.th/
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๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู หน่วยบริกำรจัดเก็บข้อมลูผู้ป่วยยำเสพตดิและบันทึกรำยงำนในฐำนข้อมูลบ ำบัดรักษำยำเสพตดิ
ของประเทศ  

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน   

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล โรงพยำบำลล ำพูน และ โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง  

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยเจรญิ  สิทธิโรจน ์
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพตดิ 
โทรศัพท์  053 093725-6 ต่อ 125     

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๖๓ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 

 

 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
2. รหสัตัวช้ีวัด 1 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์อำหำรสดและอำหำรแปรรูปมคีวำมปลอดภัย 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 75   
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั ร้อยละ 25 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 1. อำหำรสด หมำยถึง อำหำรที่ยงัไม่ผ่ำนกำรแปรรูป ที่น ำมำเป็นวัตถุดิบในกำรปรุงประกอบอำหำร  

ได้แก่ ผัก ผลไม ้
2. อำหำรสดมคีวำมปลอดภยั หมำยถึง ผักและผลไมส้ดต้องพบกำรตกค้ำงของสำรเคมีก ำจัดศตัรูพืช
ในปริมำณไมเ่กินกว่ำเกณฑ์ก ำหนด 
3. อำหำรแปรรูป หมำยถึง อำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรที่ท ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงคณุลักษณะของ
อำหำรไปแล้ว ได้แก่ นมโรงเรียน 
4. อำหำรแปรรูปมีควำมปลอดภยั หมำยถึง นมโรงเรียนต้องมีคณุภำพมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

9. สูตรกำรค ำนวณ  ร้อยละของผลิตภัณฑ์อำหำรสดและอำหำรแปรรูปมีควำมปลอดภัย =  (A+C) x 100 
                                                                                    (B+D) 
โดยที่ A = จ ำนวนของผักและผลไม้สดที่มผีลกำรตรวจวิเครำะหผ์่ำนมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
        B = จ ำนวนของผักและผลไม้สดที่เก็บตัวอย่ำงและไดร้ับรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ทั้งหมด 
        C = จ ำนวนของนมโรงเรียนท่ีมีผลกำรตรวจวิเครำะหผ์่ำนมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
        D = จ ำนวนของนมโรงเรียนท่ีเก็บตัวอย่ำงและไดร้ับรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ทั้งหมด 
 

10.วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน(ระดบั) 1 2 3 4 5 
ผลงำน ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

12. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละ 98.6 ร้อยละ 97.8 ร้อยละ 98.3 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

13. แนวทำงกำรประเมิน เก็บตัวอย่ำงเพื่อตรวจวเิครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 
 

13.1 แหล่งข้อมลู 1. แผนงำนโครงกำรกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2562 
2. รำยงำนผลกำรเก็บตัวอย่ำงและผลวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร  
 

13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 
 

เก็บข้อมูลทุกครั้งท่ีมีกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๖๔ 
 

13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

6 เดือน  

13.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดล ำพูน 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 118 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส.   
สสจ.ล ำพูน 

นำงอินทริยำ  อินทพันธุ์  
ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มงำนคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 120  โทรศัพท์มือถือ 08-1764-1837  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fdapv51@fda.moph.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๖๕ 
 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนผลติภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ 
2. รหสัตัวช้ีวัด 2 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีไดร้ับกำรตรวจสอบไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
4. ระดับตัวช้ีวัด กลุ่มงำน 
5.หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 96 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั ร้อยละ 25 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ผลิตภัณฑ์สุขภำพ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อำหำร ยำ วัตถุเสพติด 

เครื่องส ำอำง วัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข และ  เครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจำก
สถำนที่ผลิต น ำเข้ำหรือจ ำหน่ำย เฉพำะผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ได้รับอนุญำตและที่ไม่ต้องขออนุญำต
ตำมกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

กำรตรวจสอบ หมำยถึง กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำง เพื่อตรวจสอบวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรหรือชุด
ทดสอบเบื้องต้นตำมแผนเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ 
ฉุกเฉิน หรือ วิเครำะห์ซ้ ำ 
หมำยเหตุ : กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบผลิตภณัฑส์ุขภำพให้แยกผลกำรตรวจวิเครำะหจ์ำก
ห้องปฏิบัติกำรและผลกำรทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นใหชั้ดเจนตำมรูปแบบที่ก ำหนด 

9. สูตรกำรค ำนวณ ร้อยละของผลิตภัณฑอ์ำหำรสดและอำหำรแปรรูปมคีวำมปลอดภัย =  (A+C) x 100 
โดยที ่                                                                             (B+D) 
A = จ ำนวนผลติภณัฑ์สุขภำพที่ไดร้ับกำรตรวจสอบทำงห้องปฏิบตัิกำรที่ไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
B = จ ำนวนผลิตภัณฑ์สุขภำพทีไ่ดร้ับผลวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรทั้งหมด 
C = จ ำนวนผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ทีก ำหนด 
D = จ ำนวนผลิตภณัฑส์ุขภำพท่ีไดร้ับผลจำกชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด 

10.วิธีค ำนวณกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ร้อยละผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน(ระดับ) 1 2 3 4 5 
 ผลงำน ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 
12. ข้อมูลพื้นฐำนประกอบ
ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละ 96.2 ร้อยละ95.5 ร้อยละ 97.3 ร้อยละ100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

13. แนวทำงกำรประเมิน เก็บตัวอย่ำงเพื่อตรวจวเิครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

13.1 แหล่งข้อมลู 1. แผนงำนโครงกำรกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2562 
2. รำยงำนผลกำรเก็บตัวอย่ำงและผลวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร   

13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลทุกครั้งท่ีมีกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 
13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บขอ้มูล 6 เดือน  
13.4 หน่วยงำนจัดเก็บขอ้มูล กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดล ำพูน 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส รักษำรำชกำรแทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
ล ำพูน โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 118 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำงอินทริยำ  อินทพันธุ์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 120  โทรศัพท์มือถือ 08-1764-1837  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fdapv51@fda.moph.go.th 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๖๖ 
 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนผลติภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ 
2. รหสัตัวช้ีวัด 3 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของสถำนพยำบำลเอกชนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
4. ระดับตัวช้ีวัด กลุ่มงำน 
5.หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 100 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั ร้อยละ 25 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมายถึง คลินิกเอกชนท่ียื่นค ำขอประกอบกิจกำรและ
ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล (ตั้งใหม)่ ได้รับกำรตรวจเอกสำรหลักฐำน และตรวจสอบมำตรฐำน
สถำนพยำบำล เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญตัิสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และระยะเวลำ
ของกระบวนกำรขออนุญำตเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือประชำชน      

9. สูตรกำรค ำนวณ ร้อยละของสถำนพยำบำลเอกชนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด = (A/B) x 100 
โดยที่ A = จ ำนวนคลินิกเอกชนรำยใหม่ที่ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  
        B = จ ำนวนคลินิกเอกชนท่ียื่นค ำขอตั้งใหม่ทั้งหมด 

10.วิธีค ำนวณกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ร้อยละผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน(ระดบั) 1 2 3 4 5 

ผลงำน 
ร้อยละ  

96 
ร้อยละ  

97 
ร้อยละ  

98 
ร้อยละ  

99 
ร้อยละ 
100 

12. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

13. แนวทำงกำรประเมิน ประเมินจำกข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดฯ โดยที่ในกระบวนกำรขออนุญำต
ประกอบกิจกำรและด ำเนินกำรคลนิิก ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรทั้งสิ้น 67 วันท ำกำร อ้ำงอิงจำก
หนังสือคู่มือส ำหรับประชำชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ งำนคลนิิก ISBN : 978-616-11-
3402-0 หน้ำ 3 

13.1 แหล่งข้อมลู 1. ค ำขออนุญำต                                        2. บันทึกกำรตรวจมำตรฐำนคลินิกเอกชน 
3. โปรแกรมระบบ E-Licensing 
4. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพของส ำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศลิปะ  5. มำตรฐำนวิธีปฏิบัติงำนด้ำนคลินิกเอกชน 

13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลรำยงำนผลตัวช้ีวัดผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำงส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบ
โรคศลิปะจะส่งทำงลิงก์ของแบบรำยงำนผลตัวช้ีวัด ท่ีสำรวตัรออนไลน์ ทุกสิ้นเดือน 

13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บขอ้มูล ทุกเดือน 
13.4 หน่วยงำนจัดเก็บขอ้มูล กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดล ำพูน 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวดันรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 118 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำงอินทริยำ  อินทพันธุ์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 120  โทรศัพท์มือถือ 08-1764-1837  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fdapv51@fda.moph.go.th 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๖๗ 
 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนผลติภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ 
2. รหสัตัวช้ีวัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
4. ระดับตัวช้ีวัด กลุ่มงำน 
5.หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 100 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั ร้อยละ 20 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ หมำยถึง สถำนท่ีที่ตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินกิจกำรต่อไปนี ้

 กิจกำรสปำ อันได้แก่ บริกำรที่เกี่ยวกับกำรดูแลและเสริมสร้ำงสุขภำพโดยวิธีกำรบ ำบัด
ด้วยน้ ำและกำรนวดร่ำงกำยเป็นหลัก ประกอบกับบริกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงอีกอย่ำง
น้อยสำมอย่ำง เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลหรือ
กำรอำบน้ ำ นวดหรืออบตัวที่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนอำบน้ ำ นวดหรืออบตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนบริกำร 
 กิจกำรนวดเพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริมควำมงำม ยกเว้นกำรนวดเพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริม

ควำมงำมในสถำนพยำบำลเอกชน/หน่วยงำนสำธำรณสุขของหน่วยงำนภำครัฐ และกำรนวด/กำ
รอบตัวที่เป็นบริกำรในสถำนอำบน้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร   
 กิจกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมำยถึง กระบวนกำรที่สถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพได้รับกำรตรวจประเมินจำกผู้อนุญำตหรือคณะที่ผู้อนญุำตแต่งตั้งมีมติว่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมพระรำชบัญญัตสิถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย มำตรฐำนด้ำน
สถำนท่ี  มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำร 
 

9. สูตรกำรค ำนวณ ร้อยละของสถำนประกอบเพื่อสุขภำพผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  =   A   x 100 
โดยที ่                                                                                               B 
A = จ ำนวนสถำนประกอบกำรเพือ่สุขภำพผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำนตำมพระรำชบัญญัตสิถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ.2559 
B = จ ำนวนสถำนประกอบเพื่อสุขภำพที่ยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรตั้งแตเ่ดือนตลุำคม 
2561 ถึง เดือนกันยำยน 2562 และได้รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำน 
 

10.วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
(ระดับ) 

1 2 3 4 5 

ผลงำน ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.5 ร้อยละ 95 ร้อยละ 97.5 ร้อยละ 100 
12. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 
N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

13. แนวทำงกำรประเมิน ประเมินผลจำกแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนทุก 3 เดือน 
 

13.1 แหล่งข้อมลู 1. แผนงำนโครงกำรกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2562 
2. รำยงำนผลกำรกำรด ำเนินกำร   



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๖๘ 
 

13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลทุกครั้งท่ีมีกำรด ำเนินกำร  
13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

3 เดือน  

13.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดล ำพูน 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 118 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำงอินทริยำ  อินทพันธุ์  
ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มงำนคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 120  โทรศัพท์มือถือ 08-1764-1837  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fdapv51@fda.moph.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๖๙ 
 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุลจังหวัดล ำพูน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 5 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุลของโรงพยำบำลจังหวัดล ำพูน 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3   
7. น้ ำหนักควำมส ำคัญ ร้อยละ 5 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด กำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล จังหวัดล ำพูน เป็นกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้งมีกำร

ประเมินผลตัวช้ีวัดตำมเกณฑ์ตรวจรำชกำร และเป็นกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
ให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุล (Service Plan สำขำท่ี 15 : Rational Drug Use) 

RDU ขั้น 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี 
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรำยกำรยำทีส่ัง่ใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
ดังนี้ รพ.ระดับ A≥75%, S≥80%, M1-M2≥85%, F1-
F3≥90% 

2. ตัวช้ีวัดที่ 2 มีกิจกรรมกำรขับเคลือ่นกำรด ำเนินงำน RDU โดย
คณะกรรมกำร PTC อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรน ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติ (ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3) 
3. ตัวช้ีวัดที่ 3 จัดท ำฉลำกยำมำตรฐำน ที่มีช่ือยำภำษำไทย และค ำ
เตือนในยำ 13 กลุ่ม (ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3) 
4. ตัวช้ีวัดที่ 4 มีรำยกำรยำที่ควรตัดออกจำกบัญชียำโรงพยำบำล ท่ี
ยังคงอยู่ไม่เกิน 1 รำยกำร จำกรำยกำรยำที่ก ำหนด 8 รำยกำร (ผำ่น
เกณฑร์ะดับ 3) 
5. ตัวช้ีวัดที่ 5 มีกำรด ำเนินงำนส่งเสริมจริยธรรมกำรจัดซื้อ และ
ส่งเสริมกำรขำยยำ (ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3) 

จ ำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
เครือข่ำยระดับอ ำเภอ ที่มีอัตรำ
กำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
เช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบนและ
โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันผ่ำน
เกณฑ์เป้ำหมำยทั้ง 2 โรค  
(เกณฑ์เป้ำหมำยคือ ≤ร้อยละ 
20) 

RDU ขั้น 2 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี 
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดจ ำนวน 5 ตัวช้ีวัดตำม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบน  
โรคอุจำระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
ก ำหนดคลอดทำงช่องคลอด ผ่ำนเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 กลุ่มโรคติดเช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบน และหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤ 20% 

ตัวช้ีวัดที่ 7 กลุ่มโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤ 20% 
ตัวช้ีวัดที่ 8 กลุ่มโรคบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุในผู้ป่วยนอก และ
ฉุกเฉิน ≤ 40% 
ตัวช้ีวัดที่ 9 หญิงคลอดปกติทำงช่องคลอด ≤ 10% 

3. ตัวช้ีวัดที่ 11 กำรใช้ยำ Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอำยุ หรือไต
ท ำงำนบกพร่อง (eGFR< 60ml/min/173m2) ≤ 5% 
4. ตัวช้ีวัดที่ 14 กำรใช้ยำ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ระดับ 3ขึ้นไป ≤ 10% 
5. ตัวช้ีวัดที่ 17 ไม่มีกำรใช้ยำที่ห้ำมใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ Mechanical heart 
valve) 

จ ำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
เครือข่ำยระดับอ ำเภอ ที่มีอัตรำ
กำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
เช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบนและ
โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันผ่ำน
เกณฑ์เป้ำหมำยทั้ง 2 โรค  
(เกณฑ์เป้ำหมำยคือ ≤ร้อยละ 
20) 
 

 
9. สูตรกำรค ำนวณ คิดตำมรำยละเอียดแตล่ะระดับ 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๐ 
 

10.วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์กำรให้คะแนน 

11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
(ระดับ) 

1 2 3 4 5 

ผลงำน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ  รายละเอียด กิจกรรม  
ระดับท่ี 1 ผ่ำน  RDU ขั้นที่ 1 จ ำนวน 5/8 รพ. 
ระดับท่ี 2 ผ่ำน  RDU ขั้นที่ 1 จ ำนวน 6/8 รพ. 
ระดับท่ี 3 ผ่ำน  RDU  ขั้นที่  1 จ ำนวน 7/8 รพ. 
ระดับท่ี 4 ผ่ำน  RDU  ขั้นที่  1 ทุก รพ.  
ระดับท่ี 5 ผ่ำน  RDU  ขั้นที่  1 ทุก รพ. และ ผ่ำน  RDU  ขั้นที่ 2 จ ำนวน 1/8 

รพ. (ร้อยละ 12.5)  
12. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี /อนำคต 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

13. แนวทำงกำรประเมิน 1. จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดส่งเสริมกำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุผลของกระทรวง
สำธำรณสุข 
 

13.1 แหล่งข้อมลู 1.แผนงำนโครงกำรกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2562 
2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลจังหวัดล ำพูน 
3. รำยงำนลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวัดตรวจรำชกำร โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล   

13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของกระทรวงฯ ในทุก ๆ 3  เดือน  
2. รำยงำนกำรนิเทศงำนและตรวจรำชกำรในกรณีปกต ิ

13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

6 เดือน  

13.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดล ำพูน 
 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 118 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด
หน่วยงำน กลุ่มงำน คบส.         
 สสจ.ล ำพูน 

นำงอินทริยำ  อินทพันธุ์  
ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มงำนคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 120  โทรศัพท์มือถือ 08-1764-1837  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fdapv51@fda.moph.go.th 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๑ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานทันตสาธารณสุข 
 

 
 

๑. งำน / โครงกำร กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอำยุ 3 ปีปรำศจำกฟันน้ ำนมผุ (caries free) 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับบุคคล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 72  ( กลุ่มอำยุ 3 ปีในเขตรับผิดชอบได้รับกำรตรวจฟันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 ) 

**เป้ำหมำยเพิ่มขึ้นจำกผลงำนปี 61 ร้อยละ 1** 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 1. กลุ่มอำยุ 3 ปี หมำยถึง อำยุ 3 ปี - 3 ปี 11 เดือน 29 วัน   โดยนับถึงวันท่ี 1 มกรำคม  

2. ปรำศจำกฟันผุ (caries free) หมำยถึง  ฟันไม่เคยมีประสบกำรณ์ฟันผุ  อุด หรือ ถอน 
๙. สูตรกำรค ำนวณ สูตรค ำนวณตัวช้ีวัด  = A x 100 / B  

A = จ ำนวนเด็กอำยุ 3 ปี (คน) ท่ีไม่มีฟันน้ ำนมผุ อุด หรือ ถอน  
B = จ ำนวนเด็กอำยุ 3 ปี (คน) ท่ีได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก (ลงแฟ้ม Dental) โดยทันต
บุคลำกร 
สูตรค ำนวณร้อยละของเด็กกลุม่อำยุ 3 ปี ท่ีได้รับกำรตรวจฟัน = B x 100 / C 
C  = จ ำนวนเด็กอำยุ 3 ปี (คน) ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ (Type 1,3) และ Discharge = 9  
B  = จ ำนวนเด็กอำยุ 3 ปี (คน) ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก (ลงแฟ้ม dental) โดยทันต
บุคลำกร 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ร้อยละของเด็กอำยุ 3 ปีปรำศจำกฟันน้ ำนมผุ (caries free) 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับควำมส ำเร็จ ≤70.9 71.0 –71.9 72.0 –72.9 73.0 –73.9 ≥74 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
67.75 73.05 70.90 72.00 73.00 74.00 

๑๓. แนวทางการประเมิน จำกรำยงำน HDC โดย caries free ต้องไม่ลดลงจำกปี 2561 ประเมินในรอบไตรมำส 4 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู รพท. / รพช. / ศูนย์บริการเทศบาลเมืองล าพูน / รพ.สต.ทุกแห่ง 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นางสาวชรินดา  สุธาวา    ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มงำน ทันตสำธำรณสุข  
โทรศัพท์ส านักงาน    0 5309 3725 ต่อ 114     



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๒ 
 

 
๑. งำน / โครงกำร กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 2 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอำยุ 12 ปีปรำศจำกฟันแท้ผุ (caries free) 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับบุคคล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80( กลุ่มอำยุ 12 ปีในเขตรับผดิชอบไดร้ับกำรตรวจฟันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ) 

**เป้ำหมำยเพิ่มขึ้นจำกผลงำนปี 61 ร้อยละ 1** 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 1. กลุ่มอำยุ 12 ปี หมำยถึง อำยุ 12 ปี - 12 ปี 11 เดือน 29 วัน   โดยนับถึงวันท่ี 1 มกรำคม  

2. ปรำศจำกฟันผุ (caries free) หมำยถึง  ฟันไม่เคยมีประสบกำรณ์ฟันผุ  อุด หรือ ถอน 
๙. สูตรกำรค ำนวณ สูตรค ำนวณตัวช้ีวัด  = A x 100 / B 

A = จ ำนวนเด็กอำยุ 12 ปี (คน) ที่ไม่มีฟันแท้ผุ อุด หรือ ถอน 
B = จ ำนวนเด็กอำยุ 12 ปี (คน) ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก (ลงแฟ้ม Dental) โดยทันต
บุคลำกร 
สูตรค ำนวณเด็กกลุม่อำยุ 12 ปี ในเขตรับผิดชอบได้รับกำรตรวจฟนั = B x 100 / C 
C  = จ ำนวนเด็กอำยุ 12 ปี (คน) ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ (Type 1,3) และ Discharge = 9 
B = จ ำนวนเด็กอำยุ 12 ปี (คน) ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก (ลงแฟ้ม Dental) โดยทันต
บุคลำกร 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ร้อยละของเด็กอำยุ 3 ปีปรำศจำกฟันน้ ำนมผุ (caries free) 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ

ควำมส ำเร็จ 
≤78.9 79.0 –79.9 80.0 –80.9 81.0 –81.9 ≥82 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
57.25 64.73 79.64 80 81 82 

๑๓. แนวทางการประเมิน จำกรำยงำน HDC โดย caries free ต้องไม่ลดลงจำกปี 2561 ประเมินในรอบไตรมำส 4 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู รพท. / รพช. / ศูนย์บริการเทศบาลเมืองล าพูน / รพ.สต.ทุกแห่ง 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานทุกเดือน  

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นางสาวชรินดา  สุธาวา     
ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มงำน ทันตสำธำรณสุข  
โทรศัพท์ส านักงาน    0 5309 3725 ต่อ 114     

 
 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๓ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 3 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ผู้สูงอำยุได้รับบริกำรใส่ฟันเทียมพระรำชทำนตำมเป้ำหมำยของจังหวัด 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับบุคคล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 100  (เป้ำหมำยรวมทั้งจังหวัดจ ำนวน  366 รำย) 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ผู้สูงอำยุ  หมำยถึง  ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (เป้ำหมำยหลัก) หรือ ผูท้ี่มีอำยุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 

(เป้ำหมำยรอง) ฟันเทียมพระรำชทำน  หมำยถึง ฟันปลอมชนิดถอดได้ตั้งแต่ 16 ซี่ขึ้นไป และฟันปลอมชนิด
ถอดได้ทั้งปำก    

๙. สูตรกำรค ำนวณ A  = จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีได้รับกำรใส่ฟันปลอมชนิดถอดไดต้ั้งแต่ 16 ซี่ขึ้นไป และฟันปลอมชนิดถอด
ได้ทั้งปำก (รำย) 
B = จ ำนวนเป้ำหมำยฟันเทียมพระรำชทำน (366 รำย) 
สูตรค ำนวณ  = A x 100 / B 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรใส่ฟันเทียมพระรำชทำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ

ควำมส ำเร็จ 
≤69.9 70.0 –79.9 80.0 –89.9 90.0– 99.9 ≥100 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

100 100 98.35 100 100 100 
๑๓. แนวทางการประเมิน จำกรำยงำนเวปไซต์ฟันเทยีมพระรำชทำน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู รพท. / รพช. ทุกแห่ง 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลในโปรแกรมฟันเทียมพระราชทาน (online) 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานทุกเดือน  

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นางสาวชรินดา  สุธาวา     
ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มงำน ทันตสำธำรณสุข  
โทรศัพท์ส านักงาน    0 5309 3725 ต่อ 114     

 
 

 

 

 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๔ 
 

๑. งำน / โครงกำร กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 4 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ชมรมผู้สูงอำยุที่มีกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับบุคคล 
๕. หน่วยวัด ชมรม 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 100 จำกเป้ำหมำย 40 ชมรม (ชมรมใหม่  16 ชมรม + ชมรมเกำ่ที่มีกิจกรรมกำรส่งเสริม

สุขภำพช่องปำกอีก 24 ชมรม) 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ชมรมผูสู้งอำย ุ หมำยถึง  ชมรมทีผู่้สูงอำยุมำรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก  
๙. สูตรกำรค ำนวณ A = ชมรมที่ด ำเนินกำรจัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 

B  = เป้ำหมำยชมรม ( 40 ชมรม) 
สูตรกำรค ำนวณ   = A x 100 / B 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

จ ำนวนชมรม 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ

ควำมส ำเร็จ 
≤84.9 85.0 –89.9 90.0 .94.9 95.0 –99.9 ≥100 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

100 100 100 100 100 100 
๑๓. แนวทางการประเมิน จำกรำยงำนเว็บไซต์ฟันเทยีมพระรำชทำน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู รพท. / รพช.ทุกแห่ง / ศูนย์บริการเทศบาลเมืองล าพูน / รพ.สต.ทุกแห่ง 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู บันทึกในโปรแกรมฟันเทียมพระราชทาน 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานทุกเดือน  

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นางสาวชรินดา  สุธาวา     
ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มงำน ทันตสำธำรณสุข  
โทรศัพท์ส านักงาน    0 5309 3725 ต่อ 114     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๕ 
 

๑. งำน / โครงกำร กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 5 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีฟันแท้ใช้งำนได้อย่ำงน้อย 20 ซี่ หรือ มีฟันคู่สบแท้ไม่น้อยกว่ำ 4 คู่สบ 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับบุคคล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  ( กลุ่มผูส้งูอำยุในเขตรับผดิชอบไดร้ับกำรตรวจฟันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 30 ) 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ผู้สูงอำยุ  หมำยถึง  ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 - 74 ปี 

ฟันแท้ใช้งำนได้ หมำยถึง ฟันแท้ ที่สำมำรถใช้บดเคี้ยวอำหำรได ้จะไม่นับรวมกรณ ี
เหลือแตร่ำกฟันท่ีจ ำเป็นต้องถอน หรือ ฟันโยกตั้งแต ่3degree ที่ต้องถอน 
- อย่ำงน้อย 20 ซี ่หรือ 4 คู่สบ หมำยถึง ผู้สูงอำยุท่ีมีฟันแท้ตั้งแต2่0 ซี่ขึ้นไป หรือมีกำรสบฟันหลัง 
ตั้งแต่ฟันกรำมน้อยและ/หรือฟันกรำม ทั้งซ้ำย-ขวำรวมกันตั้งแต ่4 คู่ขึ้นไป 

๙. สูตรกำรค ำนวณ A= ผู้สูงอำย ุ60-74 ปี ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก โดยมีฟันแท้อย่ำงน้อย 20 ซี่และ 4 คู่สบ 
B= ผู้สูงอำย ุ60-74 ปี ที่ไดร้ับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกท้ังหมด 
สูตรกำรค ำนวณ  = A x100 / B 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีฟันแท้ใช้งำนได้อย่ำงน้อย 20 ซี่ หรือ มีฟันคู่สบแท้ไม่น้อยกว่ำ 4 คู่สบ 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ

ควำมส ำเร็จ 
≤58.9 59.0 –59.9 60.0 –60.9 61.0 –61.9 ≥62 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
23.80 26.37 54.55 60 62 64 

๑๓. แนวทางการประเมิน จำกรำยงำน HDC  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู รพท. / รพช. / ศูนย์บริกำรเทศบำลเมืองล ำพูน / รพ.สต.ทุกแห่ง 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รำยงำนทุกเดือน  

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นางสาวชรินดา  สุธาวา     
ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มงำน ทันตสำธำรณสุข  
โทรศัพท์ส านักงาน    0 5309 3725 ต่อ 114     

 
 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๖ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานประกันสุขภาพ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7  ไม่เกินร้อยละ 4 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับกระทรวง 
๕. หน่วยวัด ระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ของหน่วยบริกำร 
๖. เกณฑ ์ ระดับ Risk Score ของหน่วยบริกำร  
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด พิจำรณำจำก ระดับ Risk Score   ดังนี ้

ระดับRisk Score  ประกอบด้วย 
ดัชนีช้ีวัด น้ ำหนัก  

Risk Score   
1. กลุ่มแสดงควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพย ์
1.1 Current ratio<1.5 
1.2 Quick ratio <1 
1.3 Cash ratio < 0.8 
 

 
1 
1 
1 

2. กลุ่มแสดงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
2.1 แสดงฐำนะทำงกำรเงิน(ทุนหมุนเวียน)NWC<0 
2.2 แสดงฐำนะจำกผลประกอบกำร(รำยไดสู้ง/ต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ) NI<0 
 

 
1 
1 

3. กลุ่มแสดงระยะเวลำเข้ำสู่ปญัหำกำรเงินรุนแรงมี 2มิต ิ
3.1 มิตNิWC หรือทุนหมุนเวียนทีเ่พียงพอรับภำระกำรขำดทุนเฉลีย่ต่อเดือน  
( กรณี NWC เป็นบวก & มี NI ติดลบ ) 
a) ระยะเวลำทุนหมุนเวยีนอำจหมด > 6 เดือน 
b) ระยะเวลำทุนหมุนเวียนอยูไ่ด>้ 3 เดือน ไมเ่กิน 6   เดือน 
c) ระยะเวลำทุนหมุนเวียนอยูไ่ด<้ หรือ = 3 เดือน 
3.2 มิติผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรเพียงพอรับภำระหนีส้ินหมุนเวียน  
( กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นบวก ) 
a) ผลก ำไรสำมำรถปรับ NWC เป็นบวก  > 6 เดือน 
b) ผลก ำไรสำมำรถปรับ NWC เปน็บวก  > 3 เดือน ไม่เกิน 6   เดือน 
c) ผลก ำไรสำมำรถปรับ NWC เปน็บวก  < หรือ = 3 เดือน 
3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI เป็นบวก 
3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นลบ 
 

 
 
 

0 
1 
2 
 
 

2 
1 
0 
0 
2 

 
 
 
 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๗ 
 

 

๙. สูตรกำรค ำนวณ  
๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ประเมินจำก  ระดับ Risk Score ของหน่วยบริกำร 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

risk ระดับ 7  
มำกกว่ำ 3 แห่ง 

risk ระดับ 7 
3 แห่ง 

risk ระดับ 7 
2 แห่ง 

risk ระดับ 7 
1 แห่ง 

ไม่มีหน่วย
บริกำรประสบ 
risk ระดับ 7  

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 
 
 

จ ำนวนหน่วยบริกำรทีป่ระสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7   

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี ( ปีงบฯ ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์ ) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู จำกเว็บไซต์  http://hfo62.cfo.in.th 

 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู จำกรำยงำนผลกำรวิเครำะหส์ภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลังหน่วยบริกำร 

 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 
 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนประกันสุขภำพ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 
 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นำงปรำนอม ทมวงศ ์
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน   ประกันสุขภำพ   
โทรศัพท์ส ำนักงำน    053093733  ต่อ 225     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งำน / โครงกำร หน่วยบริกำรมีผลต่ำงของแผนและผลของค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำแผนรำยได้ 
ไม่เกินร้อยละ 5 

๒. รหสัตัวช้ีวัด 2 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละหน่วยบริกำรมผีลต่ำงของแผนและผลของค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำหรอืต่ ำกว่ำแผนรำยได้ไม่เกิน

ร้อยละ 5 
๔. ระดับตัวช้ีวัด กลุ่มงำน 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ  50 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด โรงพยำบำล หมำยถึง โรงพยำบำลล ำพูน  โรงพยำบำลชุมชนทุกแหง่ ที่มีผลต่ำงของแผนและ

ผลของค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำหรือต่ ำกวำ่แผนรำยไดไ้มเ่กินร้อยละ 5 
๙. สูตรกำรค ำนวณ =   โรงพยำบำลล ำพูน  โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง ที่มีผลตำ่งของแผนและผลของค่ำใช้จ่ำยสูง

กว่ำหรือต่ ำกว่ำแผนรำยไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5      x 100 
                 จ ำนวนโรงพยำบำลล ำพูน  โรงพยำบำลชุมชน ทั้งหมด 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ
ผลงำน 

ร้อยละ 
37.5 

(3 แห่ง) 

ร้อยละ 
50.0 

(4 แห่ง) 

ร้อยละ 
62.5 

(5 แห่ง) 

ร้อยละ 75 
(6 แห่ง) 

ร้อยละ 
87.5 

(7 แห่ง) 
๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

     87.5 ≥ 
87.5 

100 100 100 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู เว็บไซต์ http://hfo62.cfo.in.th 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลตำมเว็บไซต์ http://hfo62.cfo.in.th  
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นำงปรำนอม ทมวงศ ์
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน   ประกันสุขภำพ   
โทรศัพท์ส ำนักงำน    053093733  ต่อ 225     

๑. งำน / โครงกำร หน่วยบริกำรมีผลต่ำงของแผนและผลของค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำแผนรำยได้ 
ไม่เกินร้อยละ 5 

http://hfo62.cfo.in.th/
http://hfo62.cfo.in.th/


ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗๙ 
 

๑. งำน / โครงกำร ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 3 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละหน่วยบริกำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินดำ้นประสิทธิภำพทำงกำรเงิน ≥ 5 ตัว จำก 7 ตัวช้ีวัด 

(ระดับ B ขึ้นไป) 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ  50 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 

ระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ของหน่วยบริกำร ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภำพ ค ำอธิบำย 
1. ประสิทธิภำพกำรท ำก ำไร วัดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร(EBITDA) 
2.อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ วัดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ

สินทรัพย์ทั้งหมดที่หน่วยบริกำรใช้ในกำร
ด ำเนินงำน 

3. ระยะเวลำถัวเฉลี่ยในกำรช ำระหนี้กำรค้ำ
กลุ่มบริกำร(ค่ำยำ  เวชภณัฑ์มิใช่ยำ ) 

วัดควำมสำมำรถในกำรบริหำรหนีก้ำรค้ำ 

4. ระยะเวลำถัวเฉลี่ยในกำรเรียกเก็บหนี้ UC วัดควำมสำมำรถในกำรบริหำรลูกหนี้ของ
โรงพยำบำลทีเ่รียกเก็บ สิทธิ UC / 
กรมบัญชีกลำง/ประกันสังคม(ใน
เครือข่ำย) 

5. ระยะเวลำถัวเฉลี่ยในกำรเรียกเก็บหนี้
กรมบัญชีกลำง 
6. ระยะเวลำถัวเฉลี่ยในกำรเรียกเก็บหนี้
ประกันสังคม 
7. กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง วัดควำมสำมำรถบริหำรจัดกำร ยำ 

เวชภัณฑ์มิใช่ยำ ท่ีอยู่ในคลังในปรมิำณที่
เหมำะสม 

น ำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงนิกำรคลัง ของหน่วยบริกำร มำจดัอันดับ โดย  
ผ่ำน 7 ข้อ ไดร้ะดับ A/ ผ่ำน 6 ข้อ ได้ระดับ A-/ ผ่ำน 5 ข้อ ไดร้ะดบั B/ ผ่ำน 4 ข้อ ได้ระดับ 
B-/   ผ่ำน 3 ข้อ ไดร้ะดับ C/ ผ่ำน 2 ข้อ ได้ระดับ C-/ ผ่ำน 1 ข้อ ไดร้ะดับ D และไมผ่่ำน ได้
ระดับ F 

๙. สูตรกำรค ำนวณ =   จ ำนวนหน่วยบริกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน ≥ 5 ตัว จำก 7 
ตัวช้ีวัด (ระดับ B ขึ้นไป)  x 100  
     จ ำนวนหน่วยบริกำรทั้งหมด 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ
ผลงาน 

0 (ไม่มหีน่วย
บริกำรผ่ำน

เกณฑ์) 

12.5 (1แห่ง) 25 (2แห่ง) 37.5 
(3แห่ง) 

≥50 
(≥4แห่ง) 

 
๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
NA NA NA NA 75 100 100 100 100 100  

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู เว็บไชด์ http://hfo62.cfo.in.th  
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู จำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ของหน่วยบริกำร 

http://hfo62.cfo.in.th/


ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนประกันสุขภำพ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นำงปรำนอม ทมวงศ ์
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน   ประกันสุขภำพ   
โทรศัพท์ส ำนักงำน    053093733  ต่อ 225     



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘๑ 
 

 
 

 
 

๑. งำน / โครงกำร กำรคุ้มครองสิทธิผู้รับบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 4 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละ เรื่องร้องเรียนตำมมำตรำ ๔๑  ได้รับกำรจัดกำรตำมกระบวนกำร ภำยใน ๓๐ วัน 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ  80 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด เรื่องร้องเรียน  หมำยถึง  เรื่องร้องเรียนของประชำชนท่ีไดร้ับควำมเสียหำยจำกกำรเขำ้รับบริกำร 

ตำมมำตรำ ๔๑  แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๕  ผ่ำนกำรวินจิฉัยค ำร้องเพื่อ
ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดย 
กระบวนกำรจดักำร หมำยถึง กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรของฝำ่ยเลขำนุกำร ตั้งแตล่งทะเบียน
รับเรื่องร้องเรียน จนถึง อนุกรรมกำรฯ พิจำรณำวินิจฉัยค ำร้อง  ดังนี้ 
๑. รับค ำร้อง / ตรวจสอบข้อมลูเบื้องต้น / ลงทะเบยีนเข้ำระบบ 
๒. เสนอเรื่องต่อ ผู้บริหำรตำมล ำดับเพื่อทรำบ รวบรวมข้อมลูประกอบค ำร้อง พร้อมเวชระเบียนที่

เกี่ยวข้อง  
๓. เสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำวนิิจฉัยค ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  เพื่อพิจำรณำและ

วินิจฉัย และจดัท ำรำยงำนกำรประชุม 
๔. แจ้งผลกำรวินิจฉัยของอนุกรรมกำร ฯ  ผ่ำนทำงโปรแกรมส ำเร็จรูปในระบบ Data Center แก่  

สปสช. และแจ้งผู้ยื่นค ำร้องรับทรำบผลและแจ้งสปสช.เขต โอนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตำมมติที่
ประชุม   

ระยะเวลำ ๓๐วัน หมำยถึง ระยะเวลำที่นับจำกวันลงทะเบยีนรับค ำร้องจนถึงวันท่ีอนุกรรมกำรฯ
วินิจฉัยค ำร้อง   

๙. สูตรกำรค ำนวณ =   จ ำนวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรตำมกระบวนกำร ภำยใน ๓๐ วัน       x 100 
จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทีร่ับลงทะเบยีนเข้ำสู่กระบวนกำรทั้งหมด 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ
ผลงาน 

น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 57.5 

ร้อยละ        
57.5 – 
67.4 

ร้อยละ   
67.5 – 
77.4 

ร้อยละ 
77.5-87.4 

ร้อยละ        
≥ 87.5 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
80 75 80 80 80 87.5 100 100 100 100 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู เอกสำรแบบบันทึกรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  และเว็บไซต์ สปสช 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู จำกรำยงำนผลกำรพิจำรณำเรื่องรอ้งเรียนผูร้ับบริกำรกรณีได้รับควำมเสียหำยจำกกำรรับบริกำรใน

หน่วยบริกำร ( ม.๔๑ ) 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘๒ 
 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส 
รักษำรำชกำรแทน นำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นำงปรำนอม ทมวงศ์ 
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน   ประกันสุขภำพ   
โทรศัพท์ส ำนักงำน    053093733  ต่อ 225     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘๓ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร ควำมครบถ้วนของกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรทำงกำรแพทย ์
๒. รหสัตัวช้ีวัด 5 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละ ควำมครบถ้วนของกำรส่งข้อมูลเรยีกเก็บผูป้่วยใน (IPD) ในโปรแกรม E-claim 
๔. ระดับตัวช้ีวัด กลุ่มงำน 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ  80 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด หน่วยบริกำรทีส่่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่ำบริกำรได้ครบถ้วน  หมำยถึง  หน่วยบริกำรที่บันทึกและส่ง

ข้อมูลเรยีกเก็บค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ กรณีผู้ป่วยใน (IPD) ผ่ำนโปรแกรม E-claim ได้ครบถ้วน
หลังจำกวันที่จ ำหน่ำยผู้ป่วยใน และตรงกับกำรให้บริกำรจริง 
โปรแกรม E-claim หมำยถึง โปรแกรมที่ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรของหน่วยบริกำรทั้ง
ประเภทผู้ป่วยนอก กรณี AE/HC/INST/โรคเฉพำะ และผู้ป่วยในทุกกรณี เฉพำะสิทธิหลักประกัน
สุขภำพ เบิกกรมบญัชีกลำง และ อปท. เพื่อขอรับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ จำก สปสช. และ
กรมบัญชีกลำง ตำมเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก ำหนด 
ข้อมูลตอบกลับ REP (Reply) หมำยถึง ข้อมูลที่ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำตไิด้ท ำกำร
ตรวจสอบ และประมวลผลแล้ว และตอบกลับผลกำรตรวจสอบให้หน่วยบริกำร เพื่อดำวน์โหลด
ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต ์http://eclaim.nhso.go.th โดยข้อมูลจะมทีั้งผ่ำน (A) และไม่ผ่ำน (ตดิ C) 
 

๙. สูตรกำรค ำนวณ =   จ ำนวนรำยของข้อมูลตอบกลับ REP ผู้ป่วยในท้ัง 3 สิทธิ (UC/LOG/OFC)  ในช่วงเวลำเดียวกัน x 100 
จ ำนวนผู้รับบริกำร จำกเวบ็ไซต์ กลุ่มประกันสุขภำพ ท้ัง 3 สิทธิ (UC/LOG/OFC)  ในช่วงเวลำเดียวกัน 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ
ผลงาน 

 ≤60 61 - 70 71 - 80 81 – 9๐ 91 - ๑๐๐ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
NA NA NA NA NA 100 100 100 100 100 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู - โปรแกรม E-claim จำกเว็บไซต ์สปสช. (http://eclaim.nhso.go.th) 

- เว็บไซต ์กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (http://hfo62.cfo.in.th) 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจำก  

1. ข้อมูลตอบกลับ (REP) ในโปรแกรม E-claim จำกเว็บไซต์ สปสช. โดยน ำข้อมูลจ ำหน่ำย
ตั้งแต่เดือน ตลุำคม 2561  - กุมภำพันธ์ 2562 สิทธิหลักประกันสุขภำพ เบิก
กรมบัญชีกลำง และ อปท. 

2. ข้อมูลจ ำนวนผูร้ับบริกำร จำกเว็บไซต ์กลุ่มประกันสุขภำพ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ทั้ง 3 สิทธิ (UC/LOG/OFC) 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 
 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 
 

กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 

http://eclaim.nhso.go.th/
http://eclaim.nhso.go.th/


ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘๔ 
 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส 
รักษำรำชกำรแทน นำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นำงปรำนอม ทมวงศ์ 
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน   ประกันสุขภำพ   
โทรศัพท์ส ำนักงำน    053093733  ต่อ 225     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘๕ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร ควำมทันเวลำของกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรทำงกำรแพทย ์
๒. รหสัตัวช้ีวัด 6 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละ ควำมทันเวลำของกำรส่งขอ้มูลเรยีกเก็บผู้ป่วยใน (IPD) ในโปรแกรม E-claim 
๔. ระดับตัวช้ีวัด กลุ่มงำน 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ  80 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด หน่วยบริกำรทีส่่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่ำบริกำรได้ครบถ้วน  หมำยถึง  หน่วยบริกำรที่บันทึกและส่ง

ข้อมูลเรยีกเก็บค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ กรณผีู้ป่วยใน (IPD) ได้ทันเวลำทุกแฟ้มหลังจำกวันที่
จ ำหน่ำยผู้ป่วยภำยใน 30 วัน 
 

โปรแกรม E-claim หมำยถึง โปรแกรมที่ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรของหน่วยบริกำรทั้ง
ประเภทผู้ป่วยนอก กรณี AE/HC/INST/โรคเฉพำะ และผู้ป่วยในทุกกรณี เฉพำะสิทธิหลักประกัน
สุขภำพ เบิกกรมบญัชีกลำง และ อปท. เพื่อขอรับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ จำก สปสช. และ
กรมบัญชีกลำง ตำมเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก ำหนด 
 

ข้อมูลตอบกลับ REP (Reply) หมำยถึง ข้อมูลที่ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำตไิด้ท ำกำร
ตรวจสอบ และประมวลผลแล้ว และตอบกลับผลกำรตรวจสอบให้หน่วยบริกำร เพื่อดำวน์โหลด
ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต ์http://eclaim.nhso.go.th โดยข้อมูลจะมทีั้งผ่ำน (A) และไม่ผ่ำน (ตดิ C) 
 

๙. สูตรกำรค ำนวณ =   จ ำนวนรำยของข้อมูลตอบกลบั REP ผู้ป่วยใน ที่ส่งข้อมูลทันเวลำ ภำยใน 30 วันหลังจ ำหน่ำย  
ทั้ง 3 สิทธิ (UC/LOG/OFC) ในช่วงเวลำเดียวกัน  x 100  

จ ำนวนรำยของข้อมูลตอบกลับ REP ผู้ป่วยใน ทั้ง 3 สิทธิ (UC/LOG/OFC)  ในช่วงเวลำเดียวกัน 
 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ
ผลงาน 

 ≤60 61 - 70 71 - 80 81 – 9๐ 91 - ๑๐๐ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
NA NA NA NA NA 100 100 100 100 100 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู - โปรแกรม E-claim จำกเว็บไซต ์สปสช. (http://eclaim.nhso.go.th) 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจำก ข้อมูลตอบกลบั (REP) ในโปรแกรม E-claim จำกเว็บไซต์ สปสช. ตำมวันส่ง

ข้อมูล (Sent Date) ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2561 - กุมภำพันธ์ 2562 สิทธิหลักประกันสุขภำพ เบิก
กรมบัญชีกลำง และ อปท. 
 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 
 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 
 

กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 

http://eclaim.nhso.go.th/
http://eclaim.nhso.go.th/


ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘๖ 
 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส 
รักษำรำชกำรแทน นำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นำงปรำนอม ทมวงศ์ 
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน   ประกันสุขภำพ   
โทรศัพท์ส ำนักงำน    053093733  ต่อ 225     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘๗ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร ร้อยละหน่วยบริกำรมสีัดส่วนของต้นทุนต่อรำยไดไ้ม่เกินคำ่เฉลีย่+1SD ของหน่วยบริกำร 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 7 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละหน่วยบริกำรมสีัดส่วนของต้นทุนต่อรำยไดไ้ม่เกินคำ่เฉลีย่+1SD ของหน่วยบริกำรในกลุ่ม

ระดับเดียวกัน (20กลุม่) 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ  75 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด โรงพยำบำล หมำยถึง โรงพยำบำลล ำพูน  โรงพยำบำลชุมชนทุกแหง่ มีต้นทุนต่อรำยไดไ้ม่เกิน

ค่ำเฉลี่ย+1SDของหน่วยบริกำรระดับเดียวกัน    
๙. สูตรกำรค ำนวณ =   โรงพยำบำลล ำพูน  และโรงพยำบำลชุมชนมีต้นทุนต่อรำยไดไ้ม่เกินค่ำเฉลี่ย+1SD ของหน่วย

บริกำรระดับเดียวกัน x 100 
จ ำนวนโรงพยำบำลล ำพูน  โรงพยำบำลชุมชน ทั้งหมด 

 
๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ
ผลงาน 

≤ ร้อยละ 50 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 87.5 ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
NA NA NA NA NA 100 100 100 100 100 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู เว็บไชด์ http://hfo62.cfo.in.th  
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลตำมเว็บไชด์ http://hfo62.cfo.in.th  
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส 
รักษำรำชกำรแทน นำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นำงปรำนอม ทมวงศ์ 
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน   ประกันสุขภำพ   
โทรศัพท์ส ำนักงำน    053093733  ต่อ 225     

 

http://hfo62.cfo.in.th/
http://hfo62.cfo.in.th/
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

 

 

๑. งำน / โครงกำร โครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital 

ระดับพื้นฐำนขึ้นไป 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด / อ ำเภอ /ต ำบล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ กลุ่มเป้ำหมำย  = รพท./รพช. ทุกแห่ง 

- ร้อยละ 100 ผ่ำนระดับพื้นฐำนขึ้นไป 
- ร้อยละ 40ผ่ำนเกณฑ์ระดับดมีำก 
- โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯระดับดมีำก plus อย่ำงน้อยจังหวัดละ1 แห่ง 

๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 25 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมยัสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital 
หมำยถึงโรงพยำบำลสังกดักระทรวงสำธำรณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชำกำร) 
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ดังนี ้
ระดับพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 1กำรสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ 
1. มีกำรก ำหนดนโยบำยจดัท ำแผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพและสร้ำงกระบวนกำรสื่อสำร
ให้เกิดกำรพัฒนำดำ้นอนำมัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่ำงมีส่วนร่วมของคนใน
องค์กร 
ขั้นตอนที่ 2จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
2. มีกำรจัดกำรมูลฝอยตดิเช้ือตำมกฎหมำยกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรจัดกำรมลูฝอยติดเชื้อพ.ศ. 
2545 
3. มีกำรคัดแยกมลูฝอยท่ัวไปคือมลูฝอยรีไซเคิลมูลฝอยอินทรียม์ูลฝอยอ่ืนๆไปยังท่ีพักรวมมูล
ฝอยอย่ำงถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
4 มีกำรพัฒนำส้วมมำตรฐำนสะอำดเพียงพอและปลอดภยัที่อำคำรผู้ป่วยนอก 
E: ENERGY 
5. มีมำตรกำรประหยัดพลังงำนท่ีเป็นรูปธรรมเกิดกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรที่ก ำหนดร่วมกันท้ัง
องค์กร 
E:ENVIRONMENT 
6. มีกำรจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภำยในและภำยนอกอำคำรโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นท่ีพักผ่อน
ที่สร้ำงควำมรู้สึกผ่อนคลำยสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส ำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มำรับริ
กำร 
7. มีกำรส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทำงกำย (Physical 
activity) กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพขณะรอรับบริกำรของผู้ปว่ยและญำต ิ
N: NUTRITION 
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8. สถำนท่ีประกอบอำหำรผู้ป่วยในโรงพยำบำลไดม้ำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของกรมอนำมัยใน
ระดับดีมำก 
9. ร้อยละ 100 ของร้ำนอำหำรในโรงพยำบำลไดม้ำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของกรมอนำมัย 
10. จัดให้มีบริกำรน้ ำดืม่สะอำดทีอ่ำคำรผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ระดับดี 
11. มีกำรจดักำรมลูฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
12. มีกำรพัฒนำส้วมมำตรฐำนสะอำดเพียงพอและปลอดภัย (HAS) ที่อำคำรผู้ป่วยใน (IPD) 
ระดับดีมาก 
13. มีกำรส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม GREEN โดยกำรน ำไปใช้ประโยชน์และเกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ำยโรงพยำบำลและชุมชน 
14. สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN Community 
ระดับดีมาก Plus 
15.โรงพยำบำลมีกำรด ำเนินงำนนโยบำยโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัยร่วมกับภำคีเครือข่ำยใน
พื้นที ่
16.โรงพยำบำลผ่ำนมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริม่ต้น
พัฒนำขึ้นไป 

9.วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข /หน่วยบริกำรสำธำรณสุข มีกำรพัฒนำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ได้ตำมเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital 

10.ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย 

 โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชำกำร) 

11.วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยำบำล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งให้
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั รวบรวมข้อมูลกำรประเมินโรงพยำบำลในพื้นที่ วิเครำะห์แล้วส่ง
รำยงำนให้ศูนย์อนำมยั (พร้อมแนบไฟล์แบบรำยงำนที่กรมอนำมัยก ำหนด)และรำยงำนผ่ำนระบบ 
Health KPI เดือนละ 1 ครั้งทุกวันท่ี 20 ของเดือน 
3. ศูนย์อนำมัยรวบรวมข้อมูลจำกจังหวัดในพ้ืนท่ีวิเครำะหภ์ำพรวมของเขตและส่งรำยงำนรำย
เดือนให้กรมอนำมัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรำยงำนท่ีกรมอนำมัยก ำหนด) ผ่ำนระบบศูนย์ตดิตำม
ผลกำรปฏิบตัิกำร (DOC) กรมอนำมัยเดือนละ 1 ครั้งทุกวันท่ี 25 ของเดือน 

12.แหล่งข้อมูล โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชำกำร)/รพ.สต. 
13.รำยกำรข้อมูล 1 A1 = จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกิจกรรม GREEN & 

CLEAN 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับพ้ืนฐำน 
A2 = จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับด ี
A3 = จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับดมีำก 

14.รำยกำรข้อมูล 2 B = จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท้ังหมด 
15. สูตรกำรค ำนวณ ((A1+A2+A3)/B) X 100 = ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ที่ด ำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่ำนเกณฑ์ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป 
((A2+A3)/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีด ำเนิน 
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กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
(A3/B) X 100 = ร้อยละกลุม่เปำ้หมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีด ำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่ำนเกณฑ์ระดับดมีำก 

๑6. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑7. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ควำม 
ส ำเรจ็ 

ดีมำก  
น้อยกว่ำ

ร้อยละ 25 

ดีมำก 
ร้อยละ 
26-39 

ดีมำก  
ร้อยละ  

40 

ระดับดีมำก 
40 % และ
ระดับดีข้ึน
ไปร้อยละ 

60 

ระดับดีมำก 
40 % ,ดี
มำก Plus 
จังหวัดละ 
1 แห่ง 

๑8. แนวทำงกำรประเมิน 1.โรงพยำบำล กลุม่เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เพื่อวำงแผนพัฒนำโรงพยำบำล 
2.ทีมประเมินระดับกรมอนำมัย จงัหวัด อ ำเภอ ท ำกำรประเมินรับรอง เพื่อให้ค ำแนะน ำและ
รับรองมำตรฐำนโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 
3.ผลงำนเปรยีบเทียบกับเป้ำหมำยรำยไตรมำส 

๑9. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดล ำพูน 

20. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงละมัย  สทิธิโรจน์    
ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  อนำมัยสิง่แวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
โทรศัพท์  ๐๘ –๑๖๐๓ –๖๔๓๕    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๙๑ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร โครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 2 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ ์GREEN & 

CLEAN ระดับพื้นฐำนขึ้นไป 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด / อ ำเภอ /ต ำบล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ กลุ่มเป้ำหมำย  = รพ.สต. ทุกแห่ง 

- ร้อยละ 50 ผำ่นระดับพื้นฐำนขึน้ไป 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 25 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมยัสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ ์GREEN & CLEAN 
หมำยถึง โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 1กำรสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ 
1. มีกำรก ำหนดนโยบำยจดัท ำแผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพและสร้ำงกระบวนกำรสื่อสำร
ให้เกิดกำรพัฒนำดำ้นอนำมัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่ำงมีส่วนร่วมของคนใน
องค์กร 
ขั้นตอนที่ 2จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
2. มีกำรจัดกำรมูลฝอยตดิเช้ือตำมกฎหมำยกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรจัดกำรมลูฝอยติดเชื้อพ.ศ. 
2545 
3. มีกำรจัดกำรมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
4 มีกำรพัฒนำส้วมได้มำตรฐำน HAS สะอำดเพียงพอและปลอดภยั 
5. มีมำตรกำรลดกำรใช้สำรเคมีในห้องส้วม 
E: ENERGY 
6.มีมำตรกำรประหยดัพลังงำนท่ีเป็นรูปธรรมเกิดกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรที่ก ำหนดร่วมกันท้ัง
องค์กร 
E:ENVIRONMENT 
7. มีกำรจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภำยในและภำยนอกอำคำรโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นท่ีพักผ่อน
ที่สร้ำงควำมรู้สึกผ่อนคลำยสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส ำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มำรับริ
กำร 
8. มีกำรส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทำงกำย (Physical 
activity) กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพขณะรอรับบริกำรของผู้ปว่ยและญำต ิ
N: NUTRITION 
9. มีกิจกรรมส่งเสริมดำ้นโภชนำกำร อำหำรปลอดภยั และผักปลอดสำรพิษ 
10. จัดให้มีบริกำรน้ ำดืม่สะอำดแก่ปชช.ที่มำรับบริกำร 
ระดับดี 
11. ส่งเสริมกำรคัดแยกมูลฝอยและใช้ประโยชน์จำกมลูฝอยในชุมชน 
12. ส่งเสริมกำรปลูกและบริโภคอำหำรปลอดสำรพิษในชุมชน 
ระดับดีมาก 
13. มีกำรส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม GREEN โดยกำรน ำไปใช้ประโยชน์และเกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ำยโรงพยำบำลและชุมชน 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๙๒ 
 

14. สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN Community 
9.วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล มีกำรพัฒนำอนำมยัสิ่งแวดล้อม ไดต้ำมเกณฑ ์

GREEN&CLEAN  
10.วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนส่งให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั 
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั รวบรวมข้อมูลกำรประเมินโรงพยำบำลในพื้นที่ วิเครำะห์ 
รำยงำนผล เดือนละ 1 ครั้งทุกวันท่ี 20 ของเดือน 

๑1. สตูรกำรค ำนวณ จ ำนวนรพ.สต.พัฒนำดำ้นอนำมยัสิ่งแวดล้อมได้มำตรฐำน  x   ๑๐๐ 
                                      จ ำนวนรพ.สต.ทั้งหมด 

๑2. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ควำม 
ส ำเรจ็ 

น้อยกว่ำ
ร้อยละ 45 

45-49 50 51-55 มำกกว่ำ 
55 ขึ้นไป
และมีดีเด่น 
green ใน
รพ.สต. 

๑3. แนวทำงกำรประเมิน 1.โรงพยำบำล กลุม่เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เพื่อวำงแผนพัฒนำโรงพยำบำล 
2.ทีมประเมินระดับกรมอนำมัย จงัหวัด อ ำเภอ ท ำกำรประเมินรับรอง เพื่อให้ค ำแนะน ำและ
รับรองมำตรฐำนโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ ์GREEN&CLEAN  
3.ผลงำนเปรยีบเทียบกับเป้ำหมำยรำยไตรมำส 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดล ำพูน 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงละมัย  สทิธิโรจน์    
ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  อนำมัยสิง่แวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
โทรศัพท์  ๐๘ –๑๖๐๓ –๖๔๓๕    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๙๓ 
 

1. งำน /โครงกำร งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม /โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมกีำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อตำม
กฎหมำย 

2.รหสัตัวช้ีวัด 3 
3. ระดับตัวช้ีวัด รำยบุคคล 
4. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของ โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรจดักำรมลูฝอยติดเชื้อถูกต้อง 
5. หน่วยวัด ร้อยละ  
6. เกณฑ ์ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรจดักำรมูลฝอยตดิเช้ือถูกต้อง 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 25 
8. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด       มูลฝอยติดเชื้อ (ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจดัมลูฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545)หมำยควำมว่ำ

มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปรมิำณหรือมีควำมเข้มข้นซึ่งถ้ำมีกำรสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอย
นั้นแล้วสำมำรถท ำให้เกดิโรคได ้ รวมถึงมูลฝอยท่ีเกดิขึ้นหรือใช้ในกระบวนกำรตรวจวินิจฉัยทำง
กำรแพทย์และกำรรักษำพยำบำลกำรให้ภูมิคุม้กันโรคและกำรทดลองเกี่ยวกับโรค และกำรตรวจ
ชันสูตรศพหรือซำกสตัว์รวมทั้งในกำรศึกษำวิจัยเรื่องดังกล่ำวให้ถือวำ่เป็นมูลฝอยตดิเช้ือ ได้แก่ 
ซำกหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ท่ีเป็นผลมำจำกกำรผ่ำตัดกำรตรวจชันสูตรศพหรือซำกสตัว์
และกำรใช้สตัว์ทดลองวัสดุของมีคม เช่นเข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยำ หลอดแก้ว ภำชนะท่ีท ำด้วย
แก้วสไลด์และแผ่นกระจกปดิสไลด์วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสยัว่ำจะสัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของ
เลือดผลติภณัฑ์ที่ได้จำกเลือดสำรน้ ำจำกร่ำงกำยของมนุษย์หรือสัตวห์รือวัคซีนท่ีท ำจำกเชื้อโรคที่มี
ชีวิตเช่น ส ำลี ผ้ำก๊อซ ผ้ำต่ำง ๆและท่อยำงมูลฝอยทุกชนิดที่มำจำกหอ้งรักษำผู้ป่วยตดิเช้ือร้ำยแรง 
             โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขด ำเนินกำรยกระดับกำรจดักำรมลูฝอยติดเชื้อ
ถูกในโรงพยำบำลใหไ้ด้มำตรฐำน ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรจดักำรมูลฝอยตดิเช้ือ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยมเีกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรมลูฝอยติดเชื้อส ำหรับโรงพยำบำลใน ๗ เรื่องต่อไปนี ้
๑. ด้ำนบุคลำกร ๒. กำรคัดแยกมลูฝอย ๓. กำรเก็บรวบรวมมลูฝอยติดเช้ือ ๔. กำรเคลื่อนย้ำยมูล
ฝอยติดเชื้อ ๕. ลักษณะของรถเขน็ท่ีใช้เคลื่อนย้ำยมลูฝอยติดเชื้อ ๖. สถำนท่ีพักรวมมลูฝอยติดเชื้อ 
๗. กำรก ำจัดมลูฝอยติดเชื้อ รวมถึงมีระบบควบคุม ก ำกับ กำรเกบ็ ขนและก ำจัดมูลฝอยตดิเช้ือท่ี
ถูกต้อง เช่นกำรใช้เอกสำรก ำกับกำรขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ ( Manifest System ) 

9. สูตรกำรค ำนวณ จ ำนวนโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรจัดกำรมลูฝอยติดเชื้อตำมกฎหมำย   x ๑๐๐ 

จ ำนวนโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท้ังหมด  
 

10. วิธีกำรค ำนวณ
ประเมิน 
      ผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ
ผลงำน 

น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 

๘๐ 

 ร้อยละ 
๘๐-๙๙ 

 ร้อยละ 
 ๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

และมีแผนพัฒนำ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 
และมี

แผนพัฒนำ/มี
กิจกรรมดีเด่น  

11. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบ  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบประมำณ) 

ปีงบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ร้อยละผลงำน - ๗๕ ๘๗.๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๙๔ 
 

12. แนวทำงกำรประเมิน 1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั สง่ผลกำรประเมินกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือตำมที่กรมอนำมัย
ก ำหนด ให้ส ำนักอนำมยัสิ่งแวดล้อม และส ำเนำให้ศูนย์อนำมัย ปีละ ๑ ครั้ง 
2. โรงพยำบำลรำยงำนผลกำรประเมินกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อตำมกฎหมำยให้ส ำนักอนำมยั
สิ่งแวดล้อม และส ำเนำให้ศูนย์อนำมัย / ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ปีละ ๑ ครั้ง ตำมแบบ
รำยงำนปริมำณมูลฝอยตดิเช้ือท่ีกรมอนำมัยก ำหนด 

12.1 แหล่งข้อมลู จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
12.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู จัดท ำทะเบียนข้อมลู วิเครำะห์ น ำเสนอ และรำยงำนผล 
12.3 ควำมถี่กำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

เป็นข้อมูลพื้นฐำน (รำยงำน ๑ ครัง้ต่อปี) 

12.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 

13. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดล ำพูน 

14. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงละมัย  สทิธิโรจน์    
ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  อนำมัยสิง่แวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
โทรศัพท์  ๐๘ –๑๖๐๓ –๖๔๓๕    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๙๕ 
 

๑. งำน อนำมัยสิ่งแวดล้อม   /โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Health Accreditation :EHA)  

๒.รหัสตัวชี้วัด 4 
๓. ระดับตัวชี้วัด ระดับบุคคล 
๔. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับเทศบำล)  มีมำตรฐำนคุณภำพระบบ

บริกำรอนำมัยสิง่แวดล้อม  (EHA)    
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ์ ร้อยละ 6๐ 
๗.น้ ำหนักควำมส ำคัญ 25 
๘.ค ำอธิบำยตัวชี้วัด เทศบาลมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 

หมำยถึง  เทศบำล (เทศบำลเมือง หรือ เทศบำลต ำบล) ที่มีกำรด ำเนินกำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อมและผ่ำนกำรประเมนิรับรองคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อม  

 ๙.สูตรกำรค ำนวณ จ ำนวนเทศบำลมีระบบบริกำรสิง่แวดล้อมได้มำตรฐำน  x   ๑๐๐ 
                                      จ ำนวนเทศบำลทั้งหมด 

๑๐.วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลผลสัมฤทธิ ์

ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑๑.เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ
ผลงำน 

ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 

58   

ร้อยละ 
58-๕9 

ร้อยละ 
6๐ 

ร้อยละ 
6๑-6๒ 

มำกกวำ่ 
ร้อยละ 6๒ 
และมีดีเดน่  

๑๒. แนวทำงกำรประเมิน ประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดลอ้ม  โดยทีมประเมิน 
ระดับจังหวัด/อ ำเภอ และศูนยอ์นำมัย ปลีะ ๒ คร้ัง    

๑๒.๑ แหล่งข้อมูล  -แบบรำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม  (EHA) 
 โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ /โรงพยำบำลชุมชน และเทศบำล 
-ฐำนข้อมูลระดบัจังหวัด 

๑๒.๒ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล จัดเก็บในทะเบยีนแฟ้มข้อมูล และ electronic  File รำยงำน 
และน ำเสนอข้อมูล 

๑๒.๓ ควำมถี่กำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ปีละ  ๒  คร้ัง 

๑๒.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

13. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดล ำพูน 

14. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงละมัย  สทิธิโรจน์    
ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  อนำมัยสิง่แวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
โทรศัพท์  ๐๘ –๑๖๐๓ –๖๔๓๕    

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๙๖ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

๑. งาน / โครงการ โครงการ Happy MOPH องค์กรแห่งความสุขจังหวัดล าพูน ปี 2562 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)  
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ รอบ 12 เดือน ร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงานในจังหวัด มีการวิเคราะห์ผล Happinometerและ HPI  

รวมทั้งมีการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 

๗. น้ าหนักความส าคญั 20 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประกอบด้วย รพท./รพช./สสอ.(รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก่ 

ขั้นที่ 1  การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)  
      และสุขภาวะองค์กร (HPI)  
ขั้นที่ 3  การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ขั้นที่ 4  การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

     ขั้นที่ 5  มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม 
 

๙. สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
ประเมิน Happinometer 
A = จ านวนบุคลากรทีม่ีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
B = จ านวนบุคลากรในสังกัดส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
ประเมิน HPI   
A = จ านวนหน่วยงานท่ีมีบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปการเข้าตอบแบบประเมินในระบบ (HPI) 
B = จ านวนหน่วยงานในในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
การท าแบบประเมินHappinometer: บุคลากรทุกคนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจ า /พนักงานราชการ /ลูกจ้างช่ัวคราว (ไม่
รวมลูกจา้งโครงการและพนักงานจ้างเหมา) 
การท าแบบประเมิน HPI: บุคลากรระดับหัวหน้างานของหน่วยงานขึ้นไปทุกคน โดยหน่วยงาน
ประกอบด้วยสสจ. / รพท. /รพช. /สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) 
 

๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์
 
 

มีการด าเนินงานไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๙๗ 
 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

คะแ
นน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

70 ร้อยละ 50 
ของหน่วยงาน
มีการ
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุขตาม
กระบวนการ
ขั้นที่ 1 - 2 

ร้อยละ 60 
ของ
หน่วยงานมี
การ
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข
ตาม
กระบวนการ
ขั้นที่ 1 - 3 

ร้อยละ 70 
ของหน่วย 
งานมีการ
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข      
ตาม
กระบวนการ
ขั้นที่ 1 - 4 

ร้อยละ 80 
ของหน่วยงาน
มีการ
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุขตาม
กระบวนการ
ขั้นที่ 1 - 5 

ร้อยละ 90ของ
หน่วยงานมีการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน 
มSีuccess Storyหรือ 
Bright Spot จากการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข จังหวัดละ ๑ 
เรื่อง 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 2565 2566 

    ร้อยละ  
๖๐ 

 

ร้อยละ 
๗๐ 

 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

  

๑๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากการด าเนินงานของงาน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 
 

1.ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based 
๒. รายงานตามแบบประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ sms 

แหล่งข้อมูลรอบ ๓ เดือน 
 

๑. การตอบแบบประเมิน Happinometerใช้ข้อมูลจากระบบประเมนิความสุขบุคลากร
(Happinometer) 
๒. การตอบแบบประเมิน HPI ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 

แหล่งข้อมูลรอบ ๖ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ 
แหล่งข้อมูลรอบ ๙ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  
แหล่งข้อมูลรอบ ๑๒ 
เดือน 

รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ 
ใช้เกณฑ์การประเมิน 

๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกไตรมาส 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สสจ./รพท./รพช./สสอ.(รพ.สต.นบัรวมกับ สสอ.) 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 
รักษาราชการแทน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นางผ่องศรี  อุปละ 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐8 ๙955 3754 
E-mail : p.olla99@hotmail.com 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๑๙๘ 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานไตรมาส 2 
ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการวิเคราะห์ผลHappinometer และ HPI 

จังหวัด.......................................................... 

หน่วยงาน 
 ผลการวิเคราะหH์appinometer 

ผลการ
วิเคราะห ์HPI เพศ อาย ุ สายงาน 

ความสุขราย
มิต ิ

อื่น ๆ 

       
       
       
       
       
       
 

 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานไตรมาส 3 
ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม  

มีการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและด าเนินงานตามแผนฯ 
จังหวัด.......................................................... 

หน่วยงาน 

องค์ประกอบของแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข 

ผลการด าเนินงานตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผล
วิเ

คร
าะ

ห์ 
Hp

pi
no

m
et

er
 

ผล
วิเ

คร
าะ

ห์ 
HP

I 

ข้อ
มูล

สถ
าน

กา
รณ

์
ก า

ลัง
คน

 
(เช

่น 
อัต

รา
ก า

ลัง
 ก

ลุ่ม
อา

ยุ 
สา

ยง
าน

) 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ปรับแผน 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานไตรมาส 4 
มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จังหวัด/กรมละ 1 เรื่อง 

(เกณฑ์การคัดเลือกตามเอกสารแนบ 4) 
จังหวัด.......................................................... 
หน่วยงาน..................................................... 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บทสรุปผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ประสานงาน…………………………………………………………เบอร์ติดต่อ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๐๐ 
 

๑. งาน / โครงการ โครงการผลติและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๒. รหสัตัวช้ีวัด ๒ 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

เป้าหมายที่ก าหนด 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
๖. เกณฑ ์ รอบ 12 เดือน ระดับความส าเร็จของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้

ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
๗. น้ าหนักความส าคญั 20 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึงจังหวัดมีกระบวนการในการ

ด าเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมือ
อาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ  ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกสิทธิ โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 
1)การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ของจังหวัด หมายถึง  กระบวนการวางแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งจ านวนและศักยภาพภายใต้แผนความต้องการอัตราก าลังคนด้านสุขภาพในระยะ 5 ปี 
ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ 38 สายงาน ประกอบด้วย  
1.บุคลากรวิชาชีพ  (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่  แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข  
2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied  Health professionals)ได้แก ่
2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7สายงาน  ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบ าบัด 
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นัก
ฟิสิกส์รังสี และนักการแพทย์แผนไทย  
2.2 บุคลากรอื่น มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข  นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา 
3. บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน ประกอบด้วย 
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  เจา้พนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ   เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้า
พนักงานรังสีการแพทย ์
4.บุคลากรสายสนบัสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบด้วย  นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี  นักทรัพยากรบคุคล นักจัดการงานท่ัวไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นัก
สถิติ  นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
5.บุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น 
2)การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนหมายถึง  กระบวนการสร้างความสัมพันธ์
และการประสานงานระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในเขตสุขภาพ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพบุคลากรที่มี
ความเป็นมืออาชีพให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัด 
3)การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนหมายถึง กระบวนการวางแผนการ
จัดสรร/การใช้/ตดิตามการใช้งบประมาณ ท่ีสนับสนุนความต้องการก าลังคนท้ังด้านจ านวนและ
ศักยภาพภาพท่ีตอบสนองยุทธศาสตรเ์ขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศ โดยพิจารณาจากการก าหนดเปา้
หมายความต้องการก าลังคนและพัฒนาคน  ผลการพัฒนา และร้อยละการใช้งบประมาณได้ตามแผนที่
ก าหนด 
4)การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนหมายถึง กระบวนการในการ 
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สรรหา จัดสรร กระจาย บุคลากร ทั้งด้านจ านวนและศักยภาพ โดยก าหนดจากความต้องการน าไปสู่
การวางแผนการผลิตและพัฒนาที่สอดคล้องกัน รวมทั้ง การก าหนดเนื้อหาหลักสูตรด้านการผลิตและ
พัฒนาท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
5)การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัด หมายถึง 
กระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของจังหวัดด้านการวางแผนความ
ต้องการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/การจัดบริการ เป็นต้น  โดยต้องประเมิน
สถานการณ์ ความเสี่ยง ความคุ้มทุน และข้อขัดแย้ง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม 
 

๙. สตูรการค านวณ - 
๑๐. เกณฑ์เปา้หมายที่
ก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด หมายถึง  ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการด าเนินการทั้ง 5 องค์ประกอบ ตาม
รายละเอียดที่ก าหนด ดังน้ี 

องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล เกณฑ์เป้าหมาย ค่า
เป้าหมาย 

1.การวางแผนการผลติ
และพัฒนาก าลังคน ของ
จังหวัด 

1.กระบวนการจดัท าแผน 
1.1.แผนความต้องการก าลังคน
โดยมีความครอบคลุมกลุ่ม
สาขา/วิชาชีพ 5 กลุ่มเป้าหมาย  
1.2. แผนพัฒนาบุคลากร ของ
จังหวัดที่และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ (4 Excellence 
ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี) 

1. .แผนความ
ต้องการก าลังคน 
2. แผนพัฒนา
บุคลากร เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ 4 
Excellence  

ที่ระดับ
คะแนน5 

2.การสร้างความร่วมมือ
ด้านการผลติและพัฒนา
ก าลังคน 

1.ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การผลิตและพัฒนา 
2.การบูรณการทรัพยากรในการ
ใช้(คน เงิน ของ) 
ร่วมกัน Stakeholder ใน
จังหวัด 
 

มีการสร้างความ
ร่วมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนท่ีตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของเขตสุขภาพ 
ครอบคลมุตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ที่ระดับ
คะแนน5 

3.การบริหารงบประมาณ
ด้านการผลติและพัฒนา
ก าลังคน 

1.การใช้งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันเวลา 

การเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ที่ระดับ
คะแนน5 

4.การบริหารจัดการด้าน
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน 

1.การจดัสรร/การกระจาย/
กลุ่มเป้าหมายของบุคลากรอย่าง
เหมาะสม(ทั้งด้านจ านวน 
และศักยภาพ) ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
จังหวัด 

มีจ านวนความ
ต้องการ/การพัฒนา
ก าลังคนไดต้าม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ที่ระดับ
คะแนน5 
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5.การประเมินผลกระทบ
ระบบการบริหารจัดการ
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของจังหวัด 

1.ปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการ
บริหารจดัการ เพื่อใหร้ะบบการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 
ในการแก้ไขปัญหาการผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
 2.การลดข้อร้องเรยีนและ การ
ต่อรองทางวิชาชีพท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายในระดับ
จังหวัด 

1.จ านวนการขาด
แคลนบุคลากร ใน
ระดับจังหวัดลดลง 
2.จ านวนข้อ
ร้องเรียน/อตัราการ
ย้าย ลาออกลดลง 
 
 

ที่ระดับ
คะแนน5 

 
๑๑. เกณฑ์การให้
คะแนน 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

จังหวัดผ่าน
เกณฑต์าม
องค์ประกอบ
ที่ ๑-4  
ที่ระดับ 1 

จังหวัดผ่าน
เกณฑต์าม
องค์ประกอบ
ที่ ๑-4  
ที่ระดับ 2 

จังหวัดผ่าน
เกณฑต์าม
องค์ประกอบ
ที่ ๑-4  
ที่ระดับ 3 

จังหวัดผ่าน
เกณฑต์าม

องค์ประกอบ
ที่ ๑-4  

ที่ระดับ 4 

จังหวัดผ่าน
เกณฑต์าม
องค์ประกอบ
ที่ ๑-5  
ที่ระดับ 5 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 2565 2566 

    ผ่าน
เกณฑ์
ตามองค์ 
ประกอ
บที่ ๑-๔ 
ที่ระดับ 
๔ 

ผ่าน
เกณฑ์
ตามองค์ 
ประกอ
บที่ ๑-5 
ที่ระดับ 
5 

    

๑๓. แนวทางการ
ประเมิน 

วิเคราะหผ์ลเปรยีบเทียบเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู อ าเภอ/จังหวัด 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล 

การรายงาน/วิเคราะห์ /สรุปผลรายงาน 

๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกไตรมาส 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สสจ./รพท./รพช./สสอ.(รพ.สต.นบัรวมกับ สสอ.) 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 
รักษาราชการแทน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นางผ่องศรี  อุปละ 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐8 ๙955 3754 
E-mail : p.olla99@hotmail.com 
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เกณฑ์เป้าหมายท้ัง 5 องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังน้ี 
องค์ประกอบ ระดับคะแนน เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดับ 

1.การวางแผนการผลติ
และพัฒนาก าลังคนของ
เขตสุขภาพ 
 

5 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน(ทั้งจ านวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence  และครอบคลมุทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ(ทุกสาย
งาน) ทุกระดับบริการ 

4 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence 
ครอบคลมุทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับ
บริการ 

3 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence 
ครอบคลมุทั้ง 4 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับ
บริการ 

2 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence 
ครอบคลมุทั้ง 3 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับ
บริการ 

1 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence 
ครอบคลมุทั้ง 2 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับ
บริการ 

2.การสร้างความร่วมมือ
ด้านการผลติและพัฒนา
ก าลังคน 

5 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบนัการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ100 

4 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบนัการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ80 

3 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบนัการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ60 

2 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบนัการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ40 

1 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบนัการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ20 

3.การบริหารงบประมาณ
ด้านการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน 

5 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ100 

4 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ90 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ80 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 70 
1 การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าร้อยละ 60 

4.การบริหารจัดการด้าน
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
ก าลังคน 

5 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย 

4 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 

3 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 
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องค์ประกอบ ระดับคะแนน เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
 2 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 40 ของ

เป้าหมาย 

1 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 20 ของ
เป้าหมาย 

5.การประเมินผลกระทบ
ระบบการบริหารจัดการ
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
ก าลังคนของเขตสุขภาพ 
 

5 ไม่มีปญัหาเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคนของเขต หรือมีน้อยกวา่/เท่ากับ
ร้อยละ 10 ของภาพรวมกระทรวง 
(จ านวนข้อร้องเรียน/จ านวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง  ในระดับเขต) 

4 มีปัญหาเรื่องการจดัการการพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ น้อยกว่า/เท่ากับ 
ร้อยละ 15 ของภาพรวมกระทรวง 
(จ านวนข้อร้องเรียน/จ านวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง  ในระดับเขต) 

3 มีปัญหาเรื่องการจดัการการพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ น้อยกว่า/เท่ากับ 
ร้อยละ 20 ของภาพรวมกระทรวง 
(จ านวนข้อร้องเรียน/จ านวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง  ในระดับเขต) 

2 มีปัญหาเรื่องการจดัการการพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ น้อยกว่า/เท่ากับ 
ร้อยละ 25 ของภาพรวมกระทรวง 
(จ านวนข้อร้องเรียน/จ านวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง  ในระดับเขต) 

1 มีปัญหาเรื่องการจดัการการพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ น้อยกว่า/เท่ากับ 
ร้อยละ 30 ของภาพรวมกระทรวง 
(จ านวนข้อร้องเรียน/จ านวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง  ในระดับเขต) 
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๑. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
 

๒. รหสัตัวช้ีวัด ๓ 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดล าพูน 
 

๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 

 
๖. เกณฑ ์ รอบ 12 เดือน ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

๗. น้ าหนักความส าคญั 20 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดล าพูนหมายถึงหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย รพท./
รพช./สสอ.(รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีการด าเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ตาม
ขบวนการขับเคลื่อน ๕ ขั้นตอนได้แก ่

๑. มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม โดยมจี านวนสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวน
บุคลากรในหน่วยงาน 

๒. ด าเนินกิจกรรมของชมรมจริยธรรม 
2.1 ก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมและ

กิจกรรมของชมรมจริยธรรม 
- ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากท า 
- ก าหนดแผนการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมคุณธรรม 
- ก าหนดกิจกรรมของชมรมจรยิธรรมตามแผน 

2.2 ลงทะเบียนชมรมจรยิธรรม ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวง
สาธารณสุขwww.stopcorruption.moph.go.th ลงทะเบียนประกอบด้วย ช่ือ
ชมรม ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชมรมจรยิธรรม และแผนการด าเนินงานของชมรม
จริยธรรม 

๓. รายงานผลการด าเนินการของชมรมจริยธรรม 
๔. การประสานงานและการก ากับติดตาม 
๕. ชมรมมีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมอย่างที่เปน็รูปธรรม  

(มีSuccess Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมจริยธรรม  
จังหวัดละ ๑ เรื่อง) 
 

๙. สูตรการค านวณ - 
๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์
 
 
 
 
 

มีการด าเนินงานไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

มีการจัดตั้ง
ชมรม
จริยธรรม 
โดยมีจ านวน
สมาชิกไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวน
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

มีแผนการ
ด าเนินงาน/
และมีการ
ด าเนิน
กิจกรรม
ตามแผน 
 
 

รายงานผล
การ
ด าเนินการ
ของชมรม
จริยธรรม 
 

การ
ประสานงาน
และการ
ก ากับ
ติดตาม 
 

มีความก้าวหน้าในการ
ขับเคลื่อนคณุธรรม
จริยธรรมอย่างที่เป็น
รูปธรรม  
(มSีuccess Story 
หรือ Bright Spot 
จากการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม
จริยธรรม จังหวัดละ 
๑ เรื่อง 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 2565 2566 

     - ระดับ
ความ
ส าเรจ็
ทีร่ะดับ 
๕ 

    

๑๓. แนวทางการประเมิน วิเคราะหผ์ลเปรยีบเทียบเกณฑ์ที่ก าหนด 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู อ าเภอ/จังหวัด 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู การรายงาน/สรุปผลรายงาน 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกไตรมาส 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

สสจ./รพท./รพช./สสอ.(รพ.สต.นบัรวมกับ สสอ.) 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 
รักษาราชการแทน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นางผ่องศรี  อุปละ 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐8 ๙955 3754 
E-mail : p.olla99@hotmail.com 
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1. งาน / โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
2. รหสัตัวช้ีวัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 
7. น้ าหนักความส าคญั 20 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.อัตราการคงอยู่ (Retention rate) หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป(นับตามปีงบประมาณ)โดยเริ่ม
นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด(ทุกประเภทการจ้าง) 
- ข้าราชการ 
- พนักงานราชการ 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างช่ัวคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ รายวัน จ้างเหมาบริการ) 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ในหน่วยงานความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ทุกระดับ ทุกสายงาน 
3. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 
หมายถึง จ านวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด  5 ประเภทการจ้างงาน (ข้าราชการพนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างช่ัวคราว  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตาม
ปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน จนถึงวันเก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับ
จ านวนเมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร 5 ประเภทการจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้น
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 
4. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ลาออกจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จากระบบฐานข้อมูล HROPS  
5. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท่ีถูกให้ออกจากการปฏิบัติงานโดยมีความผิดจาก
ระบบฐานข้อมูล HROPS 
6. การโอน หมายถึง การให้บุคลากรสาธารณสุขโดนไปสังกัดใหม่นอกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จากระบบฐานข้อมูล HROPS 
เกณฑ์การประเมิน : ปี ๒๕๖2 
รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 
มีการบรหิาร
จัดการข้อมลู
ก าลังคนด้าน
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีการก าหนด
แผน/กิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้าง
และธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยู่
ในระบบ Group 
line “HR 
Clinic”  

1. ด าเนินการ
ตามแผน 
2. ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน 

อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากร
สาธารณสุข 
(Retention rate) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
88 
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9. สูตรการค านวณ A = จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ท่ีปฏิบัติงานอยูจ่ริง ณ วันท่ีเก็บ
ข้อมูล 
B = จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 
(A/B) x 100 

10. วิธีค านวณการประเมินผลสมัฤทธิ์ วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลก าลงัคนด้านสุขภาพ 
 

11. เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 78 83 88 93 98  

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด Base line 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานของรอบปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
88 ร้อยละ - - 95.88 

1๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลตามเกณฑ ์
1๓.1 แหล่งข้อมลู ๑.ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 

สป.สธ. 
๒.ฐานข้อมูลอตัราก าลังของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1๓.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู รายงานผล 
1๓.3 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมลู ปีละ 12 ครั้ง  
1๓.4 หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด นายวิทยา  พลสลีา 

ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 
รักษาราชการแทน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นางผ่องศรี  อุปละ 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐8 ๙955 3754 
E-mail : p.olla99@hotmail.com 
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1. งาน / โครงการ โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจดัการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 
2. รหสัตัวช้ีวัด 5 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของความครบถ้วน ในการจัดท าค าสั่งของงานท่ีรับผดิชอบ 

ในโปรแกรม (HROPS) 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 90 
7. น้ าหนักความส าคญั 20 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด    การจัดท าค าสั่งของงานท่ีรับผิดชอบในโปรแกรม HROPS หมายถึง ตั้งแต่  เริ่มต้น

จัดท าค าขอ จนถึงการอนุมัตเิลขท่ีค าสั่ง แล้วข้อมูลไปปรากฏใน 
ประวัตสิ่วนบุคคล   

9. สูตรการค านวณ จ านวนค าสั่งของงานท่ีรับผิดชอบที่จัดท าในโปรแกรม HROPS x 100 
จ านวนค าสั่งทั้งหมดที่รับผิดชอบ และผูม้ีอ านาจลงนามแล้ว 

10. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ 

จ านวนร้อยละท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

12. ข้อมลูพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานในอดตี   
( ปีงบฯ) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (พยากรณ์) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
 -  95 90 90 95 100 

13. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากจ านวนร้อยละในการจัดท าค าสั่งในระบบ  
13.1 แหล่งข้อมลู โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจดัการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)  

และคู่ฉบับค าสั่งที่ผู้มีอ านาจลงนามแล้ว 
13.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู ทะเบียนคุมค าสั่ง แฟ้มเก็บส าเนาค าสั่ง 
13.3 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมลู ทุกครั้งท่ีมีการจัดท าค าสั่ง 
13.4 หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
 

นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 
รักษาราชการแทน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
 

นางผ่องศรี  อุปละ 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐8 ๙955 3754 
E-mail : p.olla99@hotmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคติดต่อ 
 

 
 

๑. งำน / โครงกำร งำนควบคุมวัณโรค 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม ่
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ มำกกว่ำร้อยละ ๘๕ ของผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่มผีลส ำเร็จในกำรรักษำ  
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จกำรรักษำ หมำยถึง ผูป้่วยวัณโรคที่มีผลกำรรักษำหำยรวมกับรักษำครบ  

1.1 รักษำหำย (Cured) หมำยถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทำงห้องปฏิบตัิกำร
ยืนยันเมื่อเริ่มกำรรักษำ และต่อมำตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทำงห้องปฏิบัติกำรอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งก่อน
สิ้นสุดกำรรักษำและในเดือนสดุท้ำยของกำรรักษำ 
1.2 รักษำครบ (Treatment Completed) หมำยถึง ผู้ป่วยวณัโรคที่รักษำครบก ำหนดโดยไม่มี
หลักฐำนที่แสดงว่ำกำรรักษำล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่ำวไม่มเีอกสำรที่แสดงผลกำรตรวจเสมหะใน
เดือนสุดท้ำยของกำรรักษำ ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ก่อนสิ้นสุดกำรรักษำ  เป็นลบ
รวมทั้งผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มผีลตรวจ 
2. ผู้ป่วยวณัโรครำยใหม่ หมำยถงึ ผู้ป่วยท่ีไม่เคยรักษำวณัโรคมำกอ่นและผู้ป่วยที่รักษำวัณโรคน้อย
กว่ำ 1 เดือน และไมเ่คยขึ้นทะเบยีนในแผนงำนวัณโรคแห่งชำติ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
2.1 ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเช้ือ (Bacteriologically confirmed : B+) หมำยถึง ผู้ป่วยท่ีมผีล
ตรวจเสมหะเป็นบวก อำจจะเป็นกำรตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธ ี
Molecular หรือ วิธีกำรอื่นๆที่องค์กำรอนำมัยโลกรับรอง  
2.2 ผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทำงคลินิก (Clinically diagnosed : B - ) หมำยถึง ผู้ป่วยที่มผีล
ตรวจเสมหะเป็นลบ แต่ท ำกำรวินจิฉัยด้วยวิธีกำรตรวจเอ็กซเรย์รังสทีรวงอก หรือมีลักษณะทำง
คลินิกเข้ำได้กับวณัโรค 
 

๙. สูตรกำรค ำนวณ  ( A / B ) x 100 
A=จ ำนวนผู้ป่วยปอดวัณโรคปอดรำยใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมำสที่ ๑  ของปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

(เดือนตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๖๑) โดยมผีลกำรรักษำหำย (CURED) รวมกับ รักษำครบ 
(Completed) โดยรอบกำรรำยงำนผลกำรรักษำไม่เกินวันท่ี ๓๑ สงิหำคม ๒๕๖๑ เพื่อน ำ
ผลกำรรักษำ (Outcome) ไปรำยงำนลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ 

B= จ ำนวนผู้ป่วยปอดวณัโรคปอดรำยใหม่ที่ข้ึนทะเบยีนในไตรมำสที ่๑  ของปีงบประมำณ ๒๕๖๒
(เดือนตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๖๑) 
 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ใช้อัตรำควำมส ำเร็จในกำรรักษำผูป้่วยวัณโรครำยใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมำสที่ ๑ ปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ (เดือนตลุำคม – ธันวำคม ๒๕๖๑) แยกเป็นหน่วยงำน/หน่วยบริกำรในจังหวัด 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับควำม 

ส ำเรจ็ 
≤ร้อยละ ๖๙ ร้อยละ 

๗๐-๗๔ 
ร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

ร้อยละ 
๘๐-๘๔ 

≥ร้อยละ๘๕ 
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๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
Base 
line 
data 

ปี 
2559 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
256๖ 

ร้อยละ ร้อยละ
๘๖.๖๒ 

ร้อยละ
๘๓.๙๓ 

ร้อยละ
๘๔.๔๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

ร้อยละ
๘๕.๐๐ 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ระบบข้อมลูใน TBCM online เทียบกับค่ำเป้ำหมำยโดย 
๑. ครบรอบรำยงำนผลกำรรักษำไม่เกินวันท่ี ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เพือ่น ำผลกำรรักษำ 

(Outcome) ไปรำยงำนลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยำยน ๒๕๖๒ 
๒. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมไตรมำสทุกไตรมำส 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู โปรแกรม TBCM online  
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู รำยไตรมำส 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ปีละ 4 ครั้ง 

1๓.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  084-8304987 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๑๒ 
 

๑. งำน / โครงกำร งำนควบคุมวัณโรค 
๒. รหัสตัวชี้วัด 2 
๓. ชื่อตัวชี้วัด กำรคัดกรองหำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ในประชำกรกลุ่มเสี่ยง 
๔. ระดับตัวชี้วัด ระดับจังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ์ ≥ร้อยละ ๙๐ ของประชำกรกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรคัดกรองหำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่  
๗. น้ ำหนักควำมส ำคัญ 20 

๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด กำรคัดกรอง หมำยถึง กำรคัดกรองโดย กำรเอ๊กซเรย์ปอด (CXR) และ หรือวิธี Molecular  
ประชำกรกลุ่มเสี่ยง ได้แก ่ กลุ่มเสี่ยงท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยระดับประเทศและกลุ่ม
เสี่ยงก ำหนดโดยคณะท ำงำน cluster TB จังหวัดล ำพูน อย่ำงน้อย ๑ กลุ่มประชำกร 

๙. สูตรกำรค ำนวณ  ( A / B ) x 100 
A= จ ำนวนประชำกรกลุ่มเสี่ยงท่ีมผีลกำรคัดกรองวัณโรคโดย CXR  และ หรือวิธี Molecular 
B= จ ำนวนประชำกรกลุ่มเสี่ยง 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ ์

ใช้อัตรำกำรคัดกรองในประชำกรกลุ่มเสี่ยงโดยรวม ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  แยกเป็นหน่วยงำน/
หน่วยบริกำรในจังหวัด  ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมไตรมำสทุกไตรมำส 

๑๑. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 

ควำมส ำเร็จ 
≤ร้อยละ  

๖๐ 
ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
๘๐-๘๙ 

≥ร้อยละ 
๙0 

๑๒. ข้อมูลพื้นฐำน
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
Baseline data 

หน่วยวัด 
ปี

2559 
ปี

2560 
ปี 

2561 
ปี

2562 
ปี

2563 
ปี

2564 
ปี

2565 
ปี

2566 
ร้อยละ NA ๓๑.๘๕ ๗๙.๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๑๓.แนวทำงกำร
ประเมิน 

ระบบข้อมลูใน TBCM online  และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เทียบกับค่ำเป้ำหมำย ตดิตำม
ผลกำรด ำเนินงำนตำมไตรมำสทุกไตรมำส 

๑๓.๑แหล่งข้อมูล 1.TBCM online      2.ระบบกำรรำยงำนผลกำรคัดกรอง   

๑๓.๒วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

รำยไตรมำส 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 4 ครั้ง 

๑๓.๔หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  084-8304987 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๑๓ 
 

1. งำน / โครงกำร งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวคัซีน/กำรติดตำมข้อมลูควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 3 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ควำมครอบคลุมกำรไดร้ับวัคซีนครบชุดในเด็กอำยุครบ 1 ปี 
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับหน่วยงำน 
5. หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ≥ร้อยละ 95 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด เด็กอำยุครบ 1ปี ที่อำศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบในงวดที่รำยงำน(จำกแฟ้ม Person ตำม

มำตรฐำนโครงกำรสร้ำง 43 แฟ้ม (สถำนะกำรอยู่อำศยั Type area=1,3) โดยควำมหมำยของ
เด็กอำยุครบ 1ปี ในงวดที่รำยงำน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดทีร่ำยงำน แต่ผำ่นมำแล้ว 1ปี) 
เช่น รำยงำนงวดที่ 1 :ตลุำคม 2561 – ธันวำคม 2561  
เด็กท่ีมีอำยุครบ 1ปี ได้แก่เด็กที่เกดิระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม2560 – ธันวำคม 2560 

9. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

10. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน <ร้อยละ  

91.99 
ร้อยละ  

92-94.99 
ร้อยละ  

95-97.99 
ร้อยละ  

98-99.99 
ร้อยละ  

100.00 
11. แนวทำงกำรประเมิน ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 

๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
83.53 87.70 88.78 78.62 91.90 92.00 94.00 96.00 98.00 100.0 

11.1 วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจำกระบบรำยงำนมำตรฐำน 43แฟ้ม กระทรวงสำธำรณสุข 
11.2 แหล่งข้อมูล ฐำนข้อมูล 43แฟ้ม 
11.3 รำยกำรข้อมลู 1 A= จ ำนวนเด็กอำยุครบ 1ปี ในงวดที่รำยงำนท่ีได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,OPV3, 

MMR1,IPV. 
11.4 รำยกำรข้อมลู 2 B= จ ำนวนเด็กอำยุครบ 1ปี ท่ีอำศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผดิชอบท้ังหมดในงวดที่รำยงำน จำกแฟ้ม

Person ตำมมำตรฐำนโครงสร้ำง 43 แฟ้ม (สถำนะกำรอยู่อำศัย Type area=1,3) 
11.5 สูตรกำรค ำนวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95.00 
12. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 ครั้ง /เดือน 

13.ระดบัของข้อมูลรำยงำน ควำมครอบคลุมประเมินเป็นรำยสถำนบริกำร 
14. หน่วยงำนจัดเก็บข้อมลู กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  084-8304987 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๑๔ 
 

 

1. งำน / โครงกำร งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวคัซีน/กำรติดตำมข้อมลูควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ควำมครอบคลุมกำรไดร้ับวัคซีนครบชุดในเด็กอำยุครบ 3 ปี 
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับหน่วยงำน 
5. หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ≥ร้อยละ 95 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด เด็กอำยุครบ 3ปี ท่ีอำศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบในงวดที่รำยงำน(จำกแฟ้ม Person ตำม

มำตรฐำนโครงกำรสร้ำง 43 แฟ้ม(สถำนะกำรอยู่อำศัย Type area=1,3) โดยควำมหมำยของเด็ก
อำยุครบ 3ปี ในงวดที่รำยงำน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รำยงำน แต่ผ่ำนมำแล้ว 3ปี) เช่น 
รำยงำนงวดที่ 1 :ตุลำคม 2561 – ธันวำคม 2561 เด็กท่ีมีอำยุครบ 3ปี ได้แกเ่ด็กท่ีเกิดระหว่ำง
วันท่ี 1 ตุลำคม2560 – ธันวำคม 2560 

9. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธ์ิ 

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 

10. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน <ร้อยละ  

91.99 
ร้อยละ  
92.00-
94.99 

ร้อยละ  
95.00-
97.99 

ร้อยละ  
98.00-
99.99 

ร้อยละ  
100.00 

11. แนวทำงกำรประเมิน ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕

9 
๒๕60 ๒๕๖

1 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

3.51% 57.06% 64.26% 67.93% 83.08% 85.00% 90.00% 92.00% 95.00% 100.00% 

11.1 วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจำกระบบรำยงำนมำตรฐำน 43แฟ้ม กระทรวงสำธำรณสุข 
11.2 แหล่งข้อมูล ฐำนข้อมูล 43แฟ้ม 
11.3 รำยกำรข้อมลู 1 A= จ ำนวนเด็กอำยุครบ 3ปี ในงวดที่รำยงำนท่ีได้รับวัคซีน LA JE2, MMR2 
11.4 รำยกำรข้อมลู 2 B= จ ำนวนเด็กอำยุครบ 3ปี ท่ีอำศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผดิชอบท้ังหมดในงวดที่รำยงำน จำกแฟ้ม

Person ตำมมำตรฐำนโครงสร้ำง 43 แฟ้ม (สถำนะกำรอยู่อำศัย Type area=1,3) 
11.5 สูตรกำรค ำนวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95.00 
12. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 ครั้ง /เดือน 

13.ระดบัของข้อมูลรำยงำน ควำมครอบคลุมประเมินเป็นรำยสถำนบริกำร 
14. หน่วยงำนจัดเก็บข้อมลู กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  084-8304987 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๑๕ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร โรคพิษสุนัขบ้ำ 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 5 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำ 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับ 
๖. เกณฑ ์ 0 รำย 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ไมม่ีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำ หมำยถึง กำรไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่

เป้ำหมำยติดต่อกันอย่ำงน้อย 2 ปีปฏิทิน โดยผ่ำนกระบวนกำรกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วน
ร่วมเพ่ือป้องกันและควบคุมไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำดังนี้ 

1.  เตรียมควำมพร้อมและให้กำรสนับสนุนโรงพยำบำลทุกแห่งในกำรให้บริกำร
วัคซีน/อิมมูโนโกลบูลิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำแก่ผู้สัมผัสโรค 

2.  ก ำหนดแนวทำงกำรในกำรค้นหำ ติดตำม ผู้สัมผัสโรคให้มำรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จำกระบบรำยงำน ๕๐๖ กำรรำยงำนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ำ กำร
ติดตำมให้มำรับวัคซีนครบชุด กำรบันข้อมูลในโปรแกรม ร ๓๖ รวมถึงกำร
ประชำสัมพันธ์ให้อสม. ผู้น ำชุมชน ประชำสัมพันธ์เรื่องกำรรับบริกำรวัคซีน แก่
ประชำชน 

3. กำรเตรียมควำมพร้อม กำรด ำเนินงำนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำใน
ระดับพ้ืนทีมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรตอบโต้และเตรียมควำมพร้อม  

4. ประชำสัมพันธ์ ขอควำมร่วมมือไปยังสถำนบริกำรทุกแห่งประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและดูแลตนเองแก่ประชำชนในพ้ืนที่ 

5. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
๙. สูตรกำรค ำนวณ นับจ ำนวนกำรเสียชีวิตเนื่องจำกโรคพิษสุนัขบ้ำจำก ระบบรำยงำน R36 
๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงำน เสียชีวิต>1 

คนเวลำ  
1 ปี 

เสียชีวิต 1 
คนเวลำ  
1 ปี 

ไม่มี
ผู้เสียชีวิต ใน
ระยะเวลำ 1 
ปี 

ไม่มี
ผู้เสียชีวิต 
ในระยะเวลำ 
2 ปี 

ไม่มี
ผู้เสียชีวิต 
ใน
ระยะเวลำ   
>2 ปี 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
2557 2558 2559 2560 ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 2565 2566 

  0 0 0 0 0 0 0 0 
๑๓. แนวทำงกำรประเมิน  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู ฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 
 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๑๖ 
 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 
 

รำยเดือน 

14. หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  084-8304987 

 



 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๑๗ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานบริหารงานทั่วไป 
 

 

๑. งำน / โครงกำร งำนบริหำรทั่วไป 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 

๖. เกณฑ ์ ระดับ 3 ร้อยละ 90 ของหน่วยงำนในสังกัด 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 30 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ทุกหน่วยงำนในสังกัดมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจดัจ้ำงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในแบบ

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
 

๙. สูตรกำรค ำนวณ ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรประเมินตนเองและจัดท ำเอกสำรเชิงประจักษ์  
ไตรมำส 1   วัดระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
ไตรมำส 2 – 4 ร้อยละควำมถูกตอ้งครบถ้วนของเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ ์
 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

จำกเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรในแต่ละหัวข้อตำมแบบกำรประเมินที่กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ในระดับ  1 – 2 จึงจะผำ่น
ระดับ 3 และด ำเนินกำรในระดับ 1 – 4  จึงจะผำ่นเกณฑ์ระดับ 5 
 

๑๑. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ 

รอบ 6 เดือน 
74-76 77-79 80-82 83-84 ≥85 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ  

รอบ12 เดือน 
77-79 80-82 83-84 85-89 ≥90 ข้ึนไป 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
Basedline 

data 
หน่วยวัด 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ป ี
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ร้อยละ   ระดับ 
3 

ระดับ  
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 3 

 
๑๓. แนวทำงกำร
ประเมิน 

กำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินระดับเขตของเขตสุขภำพ 
ที่ 1 

 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู เขตสุขภำพท่ี  1  



 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๑๘ 
 

๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

รำยไตรมำส 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 4 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงณัฐดำ  วิเศษสรรค ์
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  บริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๑๙ 
 

 

๑. งำน / โครงกำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 2 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จกำรตรวจระบบควบคุมภำยในตำมแผน งบประมำณ2562 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับควำมส ำเร็จ 
๖. เกณฑ ์ ระดับ 5           
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด วัดระดบัควำมส ำเรจ็ของแต่ละกระบวนกำรในกำรตรวจประเมินตำมแผน 
๙. สูตรกำรค ำนวณ ระดับควำมส ำเร็จในกำรตรวจประเมินระบบควบคุมภำยในตำมเกณฑ์ 
๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

วัดกระบวนกำรท ำงำนตำมที่ก ำหนด ในเกณฑ์คะแนน 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ควำม 
ส ำเรจ็ 

1.มีคกก.
ตรวจ
ประเมิน
ระดับ
จังหวัด 
 

1.มีแผนปฏิบตัิงำน 
2.จัดท ำโครงกำรขอ
อนุมัติด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรตรวจ 

ตรวจ
ประเมิน
ตำมแผน 

สรุปผลกำร
ตรวจเสนอ 
นพ.สสจ. 

จัดส่งผลกำร
ประเมินให้
หน่วยรับ
ตรวจ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
Basedline 

data 
หน่วยวัด 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ร้อยละ NA NA ระดับ 
3 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 
๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ต้องมีกระบวนกำรท ำงำนครบทั้ง 5 กระบวนงำนจึงจะว่ำผ่ำนเกณฑ ์ระดับ 5 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู คณะกรรมกำรตรวจประเมินระดบัจังหวัด  
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู จำกเอกสำรกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจประเมินระดับจงัหวัด 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ปีละ 2 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน   สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา  พลสลีา 

ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 

รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

โทรศัพท์  ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๕ 
๑๔. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นำงณัฐดำ  วิเศษสรรค์  
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์ 053 093725-6 ต่อ 104      
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 951 8931 

 

 

 



 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๒๐ 
 

๑. งำน / โครงกำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 3 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละกำรเบิกจำ่ยเงินงบประมำณภำพรวม 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 32         
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด วัดควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม 
๙. สูตรกำรค ำนวณ ร้อยละกำรเบิกจำ่ยที่เบิกจ่ำยได้ในเดือน มีนำคม 
๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

จ ำนวนที่เบิกจ่ำย X 100 /งบประมำณทีไ่ดร้ับ 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
Basedline 

data 
หน่วยวัด 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ร้อยละ NA NA 30 30     
 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในภำพรวมที่ได้รับจดัสรร  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู โปรแกรมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู กำรประมวลผลกำรเบิกจ่ำยเอกสำรกำรตั้งเบิก 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ปีละ 12 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน   สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา  พลสลีา 

ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 

รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

โทรศัพท์  ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๕ 
๑๔. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นำงณัฐดำ  วิเศษสรรค์  
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์ 053 093725-6 ต่อ 104      
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 951 8931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๒๑ 
 

๑. งำน / โครงกำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 4 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบลงทุน 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับควำมส ำเร็จ 
๖. เกณฑ ์ ระดับ 5           
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 30 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด วัดระดบัควำมส ำเรจ็ของแต่ละกระบวนกำรในกำรจดัซื้อจัดจำ้บงตำมแผน 
๙. สูตรกำรค ำนวณ ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนแต่ละกระบวนกำร 
๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

วัดกระบวนกำรท ำงำนตำมแผนท่ีก ำหนด  

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแน
น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 
ควำม 
ส ำเรจ็ 

ต.ค.-มี.ค. 
1.มีหนังสือ
แจ้งจัดสรร

งบฯ 
2.ท ำแผน
ปฏิบัติงำน 
เม.ย.-ก.ย. 

 

 
1.จัดท ำเอกสำร

และค ำสั่ง
แต่งตั้ง คกก.ท่ี

เกี่ยวข้อง 
 

 
เผยแพร่

คุณลักษณะ
ของรำยกำรที่
ได้รับจัดสรร 

 
ลงนำมสญัญำ 

 
ประกำศผล
กำรสอบ

รำคำ/แจ้ง
กำรอุทธรณ ์

 
ส่งมอบของ 

 
ได้คูส่ัญญำ 

 
 
 
 

ส่งหลักฐำน
เบิกจ่ำยตำมงวด

งำน 
๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
Basedline 

data 
หน่วยวัด 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ร้อยละ NA NA ระดับ 5 ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

 
๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ต้องมีกระบวนกำรท ำงำนครบทั้ง 5 กระบวนงำนจึงจะว่ำผ่ำนเกณฑ ์ระดับ 5 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู งำนพัสดุ   
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู จำกเอกสำรกำรด ำเนินงำนของแตล่ะกระบวนงำน 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 2 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน   สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา  พลสลีา 

ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 

รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
๑๔. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  นำงณัฐดำ  วิเศษสรรค์  
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์ 053 093725-6 ต่อ 104      
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 951 8931 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานนิติการ 
 

 

 

1. งำน/โครงกำร กำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
2. รหสัตัวช้ีวัด 1 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนบุคลำกร/หน่วยงำนในสังกัด สสจ. ล ำพูน ที่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนแล้ว

เสร็จ 
4. ระดับตัวช้ีวัด บุคคล 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 80 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 25 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด เรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องที่ประชำชน ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวง

สำธำรณสุข   และลูกจ้ำง ได้รับควำมเดือดร้อน ไมไ่ดร้ับควำมเป็นธรรม จำกกำรบริกำร กำร
บริหำร และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
หน่วยงาน หมำยถึง  สสจ.ล ำพูน /รพ.ท /รพ.ช./สสอ./รพ.สต.   
การด าเนินการตามขั้นตอน หมำยถึง กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ หรอืกำรส่งเรื่องไปให้หน่วยงำน
ในสังกัดตรวจสอบตำมหนังสือเวียน ก.พ. และตำม พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 
2551  
การด าเนินการ  หมำยถึง กำรพบหรอืสงสัยวำ่มีมลูกำรท ำผดิทำงวินัย  ต้องด ำเนินกำรทำงวินัยตำมททีก่ฎหมำย  
และระเบยีบก ำหนดทุกรำย  หำกเกีย่วขอ้งกับกฎหมำยอื่นๆ  ต้องด ำเนินกำรตำมหลักของกฎหมำยนั้น 
1..  มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ  หรือได้รับมอบหมำย หรือแจ้งหน่วยงำนในสังกัด เพื่อให้ด ำเนินกำร 
ตรวจสอบ/ช้ีแจงข้อเท็จจริง  (ส่งค ำสัง่ /มีหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน 7 วัน)  
2.  ประชุมคณะกรรมกำรฯ ก ำหนดกำรด ำเนินงำน หรือไดร้ับมอบหมำย หรือหน่วยงำนด ำเนินกำร
ตรวจสอบ ภำยใน  
10 วัน นับแต่วันรับทรำบกำรมอบหมำย/ค ำสั่ง 
3. คณะกรรมกำรฯ หรือได้รับมอบหมำย หรือหน่วยงำนด ำเนินกำรตรวจสอบ/ชี้แจงข้อเท็จจริง
รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องภำยใน 45 วัน นับแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง 
4. คณะกรรมกำรฯ สรุปผลและจดัท ำรำยงำนเสนอผูส้ั่งแต่งตั้งพิจำรณำ สั่งกำร /ผู้ได้รับมอบหมำย
รำยงำน    กำรตรวจสอบให้ผูม้อบหมำยพิจำรณำสั่งกำร ภำยใน 15 วัน นับแต่วันประชุมสรุปผล
ของคณะกรรมกำรฯ   
5. จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำฯ เสนอผู้บังคับบญัชำตำมล ำดับ แล้วแจ้งผลใหผู้้เกี่ยวข้อง
ทรำบหรือด ำเนินกำรฯ ภำยใน 10 วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร 

9. สูตรกำรค ำนวณ จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทีด่ ำเนินกำรตำมขั้นตอนแล้วเสร็จ  X 100 
         จ ำนวนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนท้ังหมด 

10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 

ประเมินตำมเกณฑค์ะแนนร้อยละค่ำเป้ำหมำยของกำรปฏิบตัิงำน 
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11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละของคะแนน 60 70 80 90 100 

12. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - -       80      90     
100 

13. แนวทำงกำรประเมิน ประเมินตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมตัวช้ีวัด 
     13.1. แหล่งข้อมูล  เอกสำรเรื่องร้องเรยีน และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
     13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู แฟ้มข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
     13.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกครั้งท่ีมีกำรด ำเนินกำร 

     13.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

14.ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน  
E-mail 

นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  รักษำรำชกำรแทนนำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน   
โทรศัพท์ส ำนักงำน  0-5309-3725-6 

15. ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 
E-mail  

ช่ือ – สกุล  ส.ต.ต.วิชฌ์พล  พรมสวัสดิ์    
ต ำแหน่ง  นิติกรปฏิบตัิกำร  
โทรศัพท์ส ำนักงำน 0-5309-3725-6 ต่อ 301 
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1. งำน/โครงกำร งำนนิติกรรมและสัญญำ  
2. รหสัตัวช้ีวัด 2 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของสญัญำกำรรับเงินเพิ่มพเิศษส ำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงำนใน

หน่วยบริกำรและหน่วยงำน สังกัด สสจ.ล ำพูน ที่ไดต้รวจสอบมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน    
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด 

4. ระดับตัวช้ีวัด บุคคล 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 80 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 25 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด สัญญาการรบัเงินเพ่ิมพิเศษส าหรบัแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร หมำยถึง ข้อตกลง

ระหว่ำงผู้ใหส้ัญญำ ได้แก่ แพทย์ /ทันตแพทย์/เภสัชกร ท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำรหรือ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ไม่ท ำเวชปฏิบัตสิ่วนตัวและหรอืปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล
เอกชน กับผูร้ับสัญญำของ สสจ.ล ำพูน ท่ีได้ตรวจสอบมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และด ำเนินกำร
แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด 
1. ตรวจสอบสญัญำ 1-10  ภำยใน 1 วัน 
2. ตรวจสอบสญัญำ  11-20  ภำยใน 2 วัน 
3. ตรวจสอบสญัญำ  21-30  ภำยใน 3 วัน  
4. รวบรวมเสนอคณะกรรมกำรเพือ่พิจำรณำอนุมตัิอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

9. สูตรกำรค ำนวณ สัญญำกำรรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ที่ตรวจสอบแล้วเสรจ็ X 100 
 สัญญำกำรรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ที่ตรวจสอบทั้งหมด 

10. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ประเมินตำมเกณฑค์ะแนนร้อยละค่ำเป้ำหมำยของกำรปฏิบตัิงำน 

11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละของคะแนน 60 70 80 90 100 

12. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัดวดั (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - - 80 90 100 
13. แนวทำงกำรประเมิน ประเมินตำมบันทึกกำรรำยงำนกำรตรวจสอบ 
13.1 แหล่งข้อมลู  จำกสัญญำกำรรับเงินเพิ่มพเิศษส ำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  
13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู บันทึกกำรตรวจสอบสญัญำรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 
13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล ทุกครั้งท่ีมีกำรตรวจสอบ 
13.4 หน่วยงำนจัดเก็บขอ้มูล กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน  
E-mail 

นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  รักษำรำชกำรแทนนำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน   

15. ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 
E-mail  

ช่ือ – สกุล  ส.ต.ต.วิชฌ์พล  พรมสวัสดิ์    
ต ำแหน่ง  นิติกรปฏิบตัิกำร  
โทรศัพท์ส ำนักงำน 0-5309-3725-6 ต่อ 301 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๒๕ 
 

   
1. งำน/โครงกำร กำรด ำเนินคดีอำญำ/แพ่ง/ปกครอง/คดีผู้บริโภคทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
2. รหสัตัวช้ีวัด 3 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องที่ด ำเนินกำรต่ำงๆ ในคดีอำญำ/แพ่ง/ปกครอง/คดผีูบ้ริโภคทำงกำรแพทย์และ

สำธำรณสุข ด ำเนินกำร  แล้วเสร็จตำมขั้นตอนภำยในก ำหนดเวลำ   
4. ระดับตัวช้ีวัด บุคคล 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 80 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด คดีอาญา/แพ่ง/ปกครอง/คดีผู้บริโภคทางการแพทย์และสาธารณสุข หมำยถึง คดีที่ สสจ.

ล ำพูน /หน่วยงำนในสังกัด /ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รับผิดชอบเป็นโจทก์ หรือ
จ ำเลย ท่ีได้มีกำรด ำเนินกำรเป็นผูแ้ทน ผู้รับมอบอ ำนำจ และผูป้ระสำนงำน ในกำรฟ้องคดี 
กำรแก้ต่ำง กำรไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จตำมกฎหมำยหรือระเบียบภำยในก ำหนดเวลำ ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน มี 5 ระดับ (ตำมรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรที่ระบไุว้ในค่ำ
เป้ำหมำย) 
1. ไดร้ับเรื่องหรือได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดี เช่น เปน็ผู้แทน/ ผูร้ับมอบอ ำนำจ  
/ผู้ประสำนงำนทำงคดี /ไกล่เกลี่ยฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิ/ รวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำงๆ ประสำนงำนกับพนักงำน
สอบสวน พนักงำนอัยกำร และผูเ้กี่ยวข้องหน่วยงำนในคดี แล้วเสร็จ/ส่งเอกสำรทันภำยในเวลำที่
ก ำหนด 
3. ด ำเนินกำรทำงคดีตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ ในกำรประสำนงำนพนักงำนสอบสวน 
พนักงำนอัยกำร หรือด ำเนินกำร 
ในศำลภำยในเวลำที่ก ำหนดทำงคดีภำยในก ำหนดเวลำ  
4. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงคดีเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ/พิจำรณำสั่งกำร
ภำยใน 10 วัน นับแต่วันที่ด ำเนินกำรทำงคด ี
5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแจ้งผู้บังคับบัญชำตำมล ำดบั และผูเ้กี่ยวข้องภำยใน
ก ำหนดเวลำ 10 วัน นับแต่วันที่ผูบ้ังคับบัญชำสั่งกำร 

9. สูตรกำรค ำนวณ กำรด ำเนินคดีอำญำ/แพ่ง/ปกครอง/คดีผู้บริโภคทำงกำรแพทย์ฯ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
ขั้นตอน X 100 
                 คดีอำญำ/แพ่ง/คดปีกครอง/คดผีู้บรโิภคทำงกำรแพทย์ฯ ทั้งหมด 

10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

 ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติงำน 

11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
 ร้อยละของคะแนน 60 70 80 90 100 
12. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัดพยำกรณ ์
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - - 80 90 100 
13.แนวทำงกำรประเมิน ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติงำน 
     13.1 แหล่งข้อมลู  บันทึกข้อมูลกำรด ำเนินคดีอำญำ/แพ่ง/ปกครอง/คดผีู้บรโิภคทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๒๖ 
 

     13.2 วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

จำกแฟ้มบันทึกกำรด ำเนินคดีอำญำ/แพ่ง/ปกครอง/คดีผู้บริโภคทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

     13.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกครั้งท่ีมีกำรด ำเนินกำร 

     13.4 หน่วยงำน
จัดเก็บข้อมลู 

กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน  
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส   
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

15. ผู้จัดเก็บข้อมูล
ตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 
E-mail  

ช่ือ –สกุล  ส.ต.ต.วิชฌ์พล  พรมสวัสดิ์    
ต ำแหน่ง  นิติกรปฏิบตัิกำร  
โทรศัพท์ส ำนักงำน 053-093725-6 ต่อ 301  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๒๗ 
 

1. งำน/โครงกำร กำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง 
2. รหสัตัวช้ีวัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของกำรสืบหำหลักทรัพย์ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน

ก ำหนดเวลำ 
4. ระดับตัวช้ีวัด บุคคล 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 80 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 25 
8. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด การบังคับคดี หมำยถึง วิธีกำรที่คู่ควำมผู้ชนะคดีจะด ำเนินกำรเอำแก่ผู้แพ้คดีเพื่อให้ได้ผลตำมค ำ

พิพำกษำ เนื่องจำกฝ่ำยแพ้คดไีม่ยอมปฏิบัติตำมค ำพิพำกษำ โดยไดท้รำบค ำบังคับและระยะเวลำที่
ได้ก ำหนดไว ้    เพื่อกำรปฏิบัตติำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งนั้นไดล้่วงพ้นไปแล้ว  
การสืบหาหลกัทรัพย์ หมำยถึง กำรสืบหำหลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่ง เพื่อให้รู้ว่ำทรัพย์นั้นเป็นของใคร อยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้ครอบครอง เพื่อจะได้ด ำเนินกำรบังคับ
คดีช ำระหนี้  ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งต่อไป  
หน่วยงาน หมำยถึง สสจ.ล ำพูน /รพ.ท /รพ.ช./สสอ./รพ.สต. และหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   
การด าเนินการ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ หรือประสำนขอควำมร่วมมือกบัส ำนักงำนที่ดิน
จังหวัด/          ขนส่งจังหวดั/ธนำคำรหรอืสถำบันกำรเงินภำยในจังหวดั เพื่อตรวจสอบหลักทรพัย์หรือทรัพยส์ินของ
ลูกหนีต้ำมค ำพิพำกษำ       หรือค ำสั่ง 
1. ให้สว่นรำชกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ที่ เพื่อท ำหนำ้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับกำรบังคับคดแีละกำรสบืหำ
หลักทรัพย ์ หรือทรพัย์สนิของลูกหนีต้ำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งทันทีท่ีมีหมำยบังคับคดีหรอืค ำสั่งแล้ว 
2.. ใหค้ณะกรรมกำรหรอืผูไ้ดร้ับมอบหมำยด ำเนินกำรบังคับคดีและสบืหำหลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินของลูกหนี้ตำม
ค ำพิพำกษำ หรือค ำสั่ง โดย ประสำนขอควำมรว่มมือกับส ำนักงำนที่ดนิจังหวดั/ขนส่งจังหวัด/ธนำคำรหรือสถำบัน
กำรเงิน เพื่อตรวจสอบหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิ 
3. รำยงำนผลกำรสืบหำหลกัทรพัย์ใหห้น่วยงำนในสังกัดส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุที่ขอควำมร่วมมอื /
ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข/กรมบัญชีกลำงทรำบ ทุกระยะ 3  เดอืน 

9. สูตรกำรค ำนวณ จ ำนวนกำรสืบหำหลักทรัพย์ลูกหน้ีตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งท่ีด ำเนินกำรตำมขั้นตอนแล้วเสร็จ  X 100 
               จ ำนวนกำรสืบหำหลักทรัพย์ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งท้ังหมด 

10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ประเมินตำมเกณฑค์ะแนนร้อยละค่ำเป้ำหมำยของกำรปฏิบตัิงำน 

11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
 ร้อยละของคะแนน 60 70 80 90 100 
12. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - - 80      90 100 

13. แนวทำงกำรประเมิน ประเมินตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมตัวช้ีวัด 
     13.1. แหล่งข้อมูล  หนังสือขอควำมร่วมมือสืบหำหลักทรัพย์ หมำยบังคับคดีหรือค ำสั่ง และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๒๘ 
 

     13.2 วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

แฟ้มข้อมูลกำรสืบหำหลักทรัพยล์กูหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง 

     13.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุกครั้งท่ีมีกำรด ำเนินกำร 

     13.4 หน่วยงำน
จัดเก็บข้อมลู 

กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

14.ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน  
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส   
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

15. ผู้จัดเก็บข้อมูล
ตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ –สกุล  ส.ต.ต.วิชฌ์พล  พรมสวัสดิ์    
ต ำแหน่ง  นิติกรปฏิบตัิกำร  
โทรศัพท์ส ำนักงำน 053-093725-6 ต่อ 301 
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1. งำน/โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผดิชอบของกระทรวงสำธำรณสุข 
2. รหสัตัวช้ีวัด 5 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบังคบัใช้กฎหมำยครบองคป์ระกอบที่ก ำหนด 
4. ระดับตัวช้ีวัด บุคคล 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 80 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 15 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด การบังคับใช้กฎหมาย หมำยถึง กำรด ำเนินกำรให้สมัฤทธ์ิผลตำมกฎหมำยที่อยู่ในควำม

รับผิดชอบของกระทรวงสำธำรณสุขท่ีกฎหมำยไดบ้ัญญตัิไว้ ซึ่งมีจดุมุ่งหมำยเพื่อคุ้มครอง
สุขภำพอนำมัยของประชำชน 
การโฆษณา หมำยถึง กำรโฆษณำที่ก ำหนดไว้ในบทนิยำมของพระรำชบัญญัติแต่ละฉบับและ
ที่ก ำหนดไว้  ในพระรำชบญัญัตคิุม้ครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 ท่ีกฎหมำยบญัญตัิให้เป็น
ควำมผิดและก ำหนดโทษไว้  
ในปีงบประมาณ 2562 จะบังคับใช้กฎหมายในประเด็นส าคัญ คือ  
- กำรโฆษณำที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑห์รือบริกำรสุขภำพ ในจ ำนวนกฎหมำย 7 ฉบับ ได้แก่ 
1. พระรำชบัญญตัิควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
2. พระรำชบัญญตัิควบคุมผลติภณัฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 
3. พระรำชบัญญตัิยำ พ.ศ. 2510 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
4. พระรำชบัญญตัิอำหำร พ.ศ. 2522 
5. พระรำชบัญญตัิสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. 2559 
6. พระรำชบัญญตัิสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
7. พระรำชบัญญตัิควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรและส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 
- ก ำหนดกำรบังคับใช้กฎหมำยเปน็ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนเครือข่ำยกำรบังคับใช้กฎหมำยในประเด็นกำรโฆษณำเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรสุขภำพ โดยเครือข่ำยได้แก่ เจ้ำหน้ำท่ีหรือพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี
สำธำรณสุข ทั้งนี้ให้หมำยถึงหน่วยงำนภำยนอก เช่น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิชำกำรที่มี
สถำนท่ีตั้งในภูมิภำค เจ้ำหน้ำทีส่รรพสำมติ เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ เจ้ำหนำ้ที่คุ้มครองผู้บริโภค 
พนักงำนฝ่ำยปกครอง ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด โดยมีแผนบรูณำกำรงำนของ
เครือข่ำยตำมบริบทพื้นที่ และกฎหมำยที่บังคับใช้ 
2. มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ของเครือข่ำยและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ อยำ่งน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ อำจจัดท ำในรูปแบกำรจัดอบรม หรืออำจถ่ำยทอดควำมรู้ในรูปแบบอื่นก็
ได้ เช่น กำรแจ้งเวียนคู่มือหรือแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ของเครือข่ำยในพนักงำนเจำ้หน้ำท่ี    ในเรื่องกำรโฆษณำทีเ่กีย่วกับผลติภณัฑ์หรือ
บริกำรสุขภำพ อย่ำงน้อยต้องประกอบไปด้วยกฎหมำย 1 ฉบับ         ในจ ำนวนกฎหมำย
ดังนี้ พระรำชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติควบคมุ
ผลิตภณัฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญตัิสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. 
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2559 พระรำชบญัญัตสิถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรและส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
3. กำรบังคับใช้กฎหมำย ตรวจประชำสัมพันธ์ ตรวจด ำเนินคดี  
3.1 ด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยของเครือข่ำยด้ำนกำรตรวจประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 2 
ครั้ง/ป ี
3.2 กำรด ำเนินคดี กลุม่งำนนิติกำรในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ให้ค ำปรึกษำด้ำน
กฎหมำย กรณีที่ได้รับกำรประสำนจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ในกำร
ด ำเนินคดรี้อยละ 80 ของจ ำนวนคดี ที่ลงทะเบียนรับ 
4. มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน และมีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องผู้รับผิดชอบงำน นิติ
กรหรือผู้ปฏิบัตหิน้ำท่ีนิติกร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเครือข่ำยภำยในจังหวัด อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
หำกพบปัญหำส ำคัญในกำรด ำเนินงำนให้มีกำรสรุปวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติมเป็น
รำยกรณีไป 
5. มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน พร้อมท้ังปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และ
แนวทำงแก้ไขปัญหำเพื่อพัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเสนอ
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดและปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทรำบ 

9. สูตรกำรค ำนวณ จ ำนวนกำรบังคับใช้กฎหมำยทีด่ ำเนินกำรไดต้ำมขั้นตอน  X 100 
จ ำนวนกำรบังคับใช้กฎหมำยทีด่ ำเนินกำรไดต้ำมขั้นตอน จ ำนวน 5 ขั้นตอน 

10. วิธีค ำนวณกำรประเมินผลสัมฤทธิ ์ ประเมินตำมเกณฑค์ะแนนร้อยละค่ำเป้ำหมำยของกำรปฏิบตัิงำน 
11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละของคะแนน 60 70 80 90 100 

12. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - - 80      90 100 
13. แนวทำงกำรประเมิน ประเมินตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมตัวช้ีวัด 
13.1. แหล่งข้อมูล  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยของกลุม่งำนนิติกำร/กลุม่งำนคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสำธำรณสุข/กลุ่มงำนควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภำพจติและยำเสพตดิ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 

13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย 
13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บขอ้มูล ทุกครั้งท่ีมีกำรด ำเนินกำร 
13.4 หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
14.ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน  
 

นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส   
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

15. ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ –สกุล  ส.ต.ต.วิชฌ์พล  พรมสวัสดิ์    
ต ำแหน่ง  นิติกรปฏิบตัิกำร  
โทรศัพท์ส ำนักงำน 053-093725-6 ต่อ 301 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

 

๑. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 1 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพ ด้วย

ศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ ๑๘.๕ 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั ๘๐ 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด จ ำนวนครั้งท่ีมำรับบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืกในสถำนบริกำรสำธำรณสุข

ของรัฐ  
เมื่อเทียบกับจ ำนวนครั้งท่ีมำรับบรกิำรทั้งหมดของสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 

๙. สูตรกำรค ำนวณ A = จ ำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมำรับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพ ด้วย
ศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
B = จ ำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมำรับบริกำรทั้งหมดของสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
(A / B) x 100 

๑๐. วธิีค ำนวณกำรประเมนิผลสัมฤทธิ ์ ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 
ควำมส ำเร็จ 

น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 
๑๑.๕ 

ร้อยละ  
๑๑.๕ 

ร้อยละ  
๑๕.๐ 

ร้อยละ  
๑๘.๕ 

มำกกว่ำ 
ร้อยละ ๑๘.๕ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ร้อยละ  
๗.๕๐ 

ร้อยละ 
๑๑.๐๐ 

ร้อยละ 
๑๑.๐๖ 

ร้อยละ 
๑๒ 

ร้อยละ 
๑๔ 

ร้อยละ 
๑๖ 

ร้อยละ 
๑๘ 

ร้อยละ ๑๘.๕ 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน จ ำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมำรับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพ ด้วยศำสตร์
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก ในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู ระบบ HDC กระทรวงสำธำรณสุข 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู กำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC กระทรวงสำธำรณสุข 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

๓ เดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด นำยวิทยำ  พลสลีำ 

ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส 
รักษำรำชกำรแทน นำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นำยเกรียงไกร  ยังฉิม 
ต ำแหน่ง เภสัชกรช ำนำญกำร 
กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๕ ต่อ ๑๔๔     



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๓๒ 
 

 

๑. งาน / โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 2 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ไดร้ับกำรจ่ำยยำสมุนไพร 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละ ๖ 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั ๒๐ 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ไดร้ับกำรจ่ำยยำสมุนไพรในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ  
๙. สูตรกำรค ำนวณ A = จ ำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับกำรจ่ำยยำสมุนไพรในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 

B = จ ำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับกำรจ่ำยยำทั้งหมดของสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
(A / B) x 100 

๑๐. วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 

ควำมส ำเร็จ 
น้อยกว่ำ  

ร้อยละ ๒.๘ 
ร้อยละ  
๒.๘ 

ร้อยละ  
๔.๔ 

ร้อยละ  
๖.๐ 

มำกกว่ำ 
ร้อยละ ๖.๐ 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี 
(ปีงบฯ) 

เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๒.๕๐ ๒.๘๓ ๒.๗๓ ร้อยละ 

๓ 
ร้อยละ 

๔ 
ร้อยละ 

๕ 
ร้อยละ 

๖ 
ร้อยละ ๖ 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน ประเมินจำกจ ำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับกำรจ่ำยยำสมุนไพรในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของ
รัฐ 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู ระบบ HDC กระทรวงสำธำรณสุข 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู กำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC กระมรวงสำธำรณสุข 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

๓ เดือน 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด นำยวิทยำ  พลสลีำ 
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส 
รักษำรำชกำรแทน นำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นำยเกรียงไกร  ยังฉิม 
ต ำแหน่ง เภสัชกรช ำนำญกำร 
กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๕ ต่อ ๑๔๔     

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๓๓ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ หัวหน้ากลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

 

๑. งาน / โครงการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
๒. รหสัตัวช้ีวัด ๑ 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับบุคคล 
๕. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
๖. เกณฑ ์ ระดับ 3 
๗. น้ าหนักความส าคญั 20 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด การจัดท าแผนปฏิบตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าพูน หมายถึง กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

สาธารณสุขประจ าปโีดยการน ายุทธศาสตร์ชาติ20ปี ยุทธศาสตรส์าธารณสุข20ปี แผนพัฒนากลุ่ม
ภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด น ามาเป็นข้อมูลน าเข้าเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุขและ
น าไปปฏิบตัิให้เกิดแผนปฏิบตัิการสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได ้
ระดับความส าเร็จ ๑ วิเคราะหส์ภาพปัญหา การด าเนินงานสาธารณสุขในปี 2561ที่ผ่านมา 
ระดับความส าเร็จ 2 ประชุม เตรยีมการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 
ระดับความส าเร็จ 3 ทุกหน่วยงานจัดท าแผนงาน/โครงการให้คณะกรรมการฯพิจารณาและอนมุัติแผน 
ระดับความส าเร็จ 4 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนระดับจงัหวัด อ าเภอ รายไตรมาส 
ระดับความส าเร็จ 5 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการ 
 

๙. สูตรการค านวณ - 
๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับของผลงานเปรยีบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ประเมินผลจากการจัดท ารายงานควบคุมภายในที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 
5 - - - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๑๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากการจัดท าแผนปฏบิัติการสาธารณสุขทุกระดับ 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู แผนปฏิบัติการระดับจังหวดั  ระดบัอ าเภอ 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู การส่งแผนปฏิบัติการเพื่อขออนุมตัิ ปีละ ๑ ครั้ง 
13.3 ความถี่ในการจัด   

เก   เก็บข้อมูล 
ทุกสิ้นเดือนธันวาคม   ของทุกปี  

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บขอ้มูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด นายวิทยา  พลสลีา   ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

รักษาราชการแทน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นางดารา  เรือนเป็ง  ต าแหน่ง  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์ส านักงาน   ๐๕๓–๐๙๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๗    



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๓๔ 
 

1. งาน / โครงการ การด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
2. รหสัตัวช้ีวัด 2 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน คปสอ.ติดดาว 
4. ระดับตัวช้ีวัด กลุ่มงาน 
5.หน่วยวัด ร้อยละ  
6. เกณฑ ์ ระดับ 3  
7. น้ าหนักความส าคญั 20 
8. ค าอธิบายตัวชี้วัด การด าเนินงาน คปสอ.ติดดาว หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ คปสอ.ติดดาว ที่

ก าหนด โดยเป็นการวัดจากค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) ของผลรวมของความส าเร็จของด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ คปสอ.ติดดาว  

9. สูตรการค านวณ - 
10.วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน คปสอ.ติดดาว 
เปรียบเทยีบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน  1 2 3 4 5 
ผลงาน 1 แห่ง 2 แห่ง  3 แห่ง 4 แห่ง 5 แห่ง 

12. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดใหม่  

 ผลการด าเนินงานในอดตี (ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด (พยากรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - - 3 แห่ง  4 แห่ง 5 แห่ง 

13. แนวทางการประเมิน รายงานผลการประเมินตนเอง ,รายงานผลการประเมินผล โดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด  

13.1 แหล่งข้อมลู รายงานผลการประเมิน  
13.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ตดิดาว 

 
13.3 ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 2 ครั้ง (รอบ6เดือน)  

13.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 
รักษาราชการแทน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นางดารา  เรือนเป็ง 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์ส านักงาน   ๐๕๓–๐๙๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๗    

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๓๕ 
 

1. งาน / โครงการ การจัดท าฐานข้อมลูตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และตวัช้ีวัดที่ก ากับติดตาม 
2. รหสัตัวช้ีวัด 3 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

และตัวช้ีวัดที่ก ากับติดตาม 
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับบุคคล  
5. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3 
7. น้ าหนักความส าคญั 15 
8. ค าอธิบายตัวชี้วัด ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัด หมายถึง รวบรวม/จดัท ารูปเล่ม ตัวช้ีวัดค า

รับรองการปฏบิัติราชการของผู้อ านวยการชุมชน/สาธารณสุขอ าเภอ/หัวหน้ากลุม่งาน ส านักงาน
สาธารณสุข 
ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  หมายถึง การแสดงความจ านงของผูท าค ารับรอง เกี่ยวกับการ
การปฏิบัตริาชการและผลการด าเนินการ ตองการบรรลุผล โดยมีตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนท่ีชัดเจน ระหวางผู้รับค ารับรอง คือ นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดล าพูน   
ผู้ท าค ารับรอง คือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอ าเภอ/หัวหน้ากลุม่งาน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัล าพูน  

9. สูตรการค านวณ ระดับความส าเร็จในการการด าเนนิการ 
10.วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ ระดับ 1 – ระดับ 5 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับ

ความส าเร็จ 
รอบ 12 
เดือน 

ระดับ 1 
1.ประสาน/
แจ้งหน่วยงาน
ในการ
ด าเนินการ
เลือกจัดท า
ตัวชี้วัดท า
รับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ระดับ 2 
1.ด าเนินการ 
ระดับ 1 และ 
2.รวบรวม/
ประสาน/
แก้ไขจัดท า
ตัวชี้วัดค า
รับรองของ 
แต่ละ
หน่วยงาน 

ระดับ 3 
1.ด าเนินการ
ระดับ 2 และ 
2.ด าเนินการ
จัดท าพิธีลง
นามการค า
รับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 
2562 

ระดับ 4 
1.ด าเนินการ
ระดับ 3 และ 
2.จัดท ารูปเล่ม
ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ส านักงาน 
สาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 
ประจ าปี2562 

ระดับ 5 
1.ด าเนินการ
ระดับ 4 และ 
2.สรุปผลตัวชี้วัด 
ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
เป็นราย 
ไตรมาสและสรุป
ภาพรวมเสนอ
ผู้บริหาร 

12. ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - - 5 5 5 5 5 5 
13. แนวทางการประเมิน ประเมินผลการด าเนินงานครอบคลุมเกณฑ์ระดับ1- ระดับ5 
13.1 แหล่งข้อมลู รายงาน KPI  
13.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู จัดเก็บข้อมลูตัวช้ีวัด 
13.3ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
13.4 หน่วยงานจัดเก็บขอ้มูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
๑๔. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด นายวิทยา  พลสลีา   ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

รักษาราชการแทน นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด นางดารา  เรือนเป็ง  ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์ส านักงาน   ๐๕๓–๐๙๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๗    

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๓๖ 
 

1. งาน / โครงการ การตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงสาธารณสุข 
2. รหสัตัวช้ีวัด 4 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานรับการตรวจนิเทศกรณีปกติ ของกระทรวงสาธารณสุข 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 1 - 5 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3 
7. น้ าหนักความส าคญั 15 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานรับการตรวจนิเทศกรณีปกติฯ หมายถึง ข้ันตอนในการด าเนินงาน

รับการตรวจนิเทศกรณีปกติของทุกกระทรวงฯ ตามเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1–5 
9. สูตรการค านวณ ระดับความส าเร็จที่หน่วยงานมีการด าเนินการ 
10.วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ระดับ 1 -ระดับ 5 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ระดับ 1 
รวบรวม/
สรุปผล
การ
ด าเนินงา
นด้านสา
ธารณ 
สุข ปีงบ 
ประมาณ  
ที่ผ่านมา 
เพื่อใช้
เป็นข้อมูล
น าเข้า
ประกอบ 
การตรวจ
ราชการ 

ระดับ 2 
๑. มีการ
ด าเนินการ 
ระดับ ๑ และ 
2. จัดท า
แผนงานก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ระดับ
เขต กระทรวง
ตามคู่มือแนว
ทางการตรวจ
ราชการ  

ระดับ 3 
1. มีการ
ด าเนินงานระดับ 
2 และ  
2. มีการจัดท า
เอกสารรูปเล่ม
ผลการ
ด าเนินงาน
สาธารณสุขตาม
ตัวช้ีวัด
ประกอบ 
การตรวจ
ราชการ ตาม
แผนการตรวจ
ราชการ 
3. บันทึกข้อมูล
ผลการ
ด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการ
ตรวจราชการฯ 
ผ่านโปรแกรม 
ส านักตรวจและ
ประเมินผล  
 

ระดับ 4 
1. มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ 3 และ 
3. มีการ
วิเคราะห์  
สรุปผลการ
ตรวจราชการ
ด้าน
สาธารณสุข ใน
ภาพรวมของ
จังหวัดและ
ประสานการ
ด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ตาม
ประเด็นของ
ทีมตรวจ
ราชการ 
 

ระดับ 5 
1. มีการ
ด าเนินงาน    
ระดับ 4 และ 
2.มีการติดตาม
ความก้าวหน้า
ของการ
ด าเนินงาน 
แก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ ตาม
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
ของทีมตรวจ
ราชการและ
นิเทศงาน กรณี
ปกติ 
3.ข้อเสนอแนะ
จากการทีม
ตรวจราชการ
ได้รับการแก้ไข 
100 % 
 

12.ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

    5 5 5 5 5 5 
13. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากการด าเนินงานครอบคลุมตามเกณฑ์ ตั้งแตร่ะดับ 1- 5 
13.1 แหล่งข้อมลู 
 

ข้อมูลจากระบบรายงาน ผลการด าเนินงาน เอกสารรายงานผลงาน เอกสารตัวช้ีวัดของกรม/กอง การ
ตรวจราชการ รายงานผลรอบไตรมาส จากงาน กลุม่งาน สสอ. และเอกสารการประชุม 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู การจัดเก็บข้อมูลตามระบบรายงาน  เอกสารรายงานผลงานประจ าปี เอกสารตัวช้ีวัดของกรม/กอง 
การตรวจราชการ รายงานผลรอบไตรมาส จากงานกลุ่มงาน สสอ.และเอกสารการประชุม 
 

13.3 ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ปีละ 2 ครั้ง (รอบ ๖ เดือน)  

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน สสจ.ล าพูน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน สสจ.ล าพูน 

นางดารา  เรือนเป็ง 
ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์ส านักงาน   ๐๕๓–๐๙๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๗    



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๓๘ 
 

๑. งาน / โครงการ การด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดล าพูน 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 5 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเครือข่ายบริการสุขภาพ

จังหวัดล าพูน 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับบุคคล 
๕. หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ๑–๕ 
๖. เกณฑ ์ ระดับ 3 
๗. น้ าหนักความส าคญั 10 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเครือข่ายบริการสุขภาพ

จังหวัดล าพูนหมายถึง ข้ันตอนในการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดล าพูน 
เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยบริการทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ทั้งจังหวัดตั้งแตร่ะดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภมูิ การให้คะแนน ระดับ ๑ – ๕ 

๙. สูตรการค านวณ ระดับความส าเร็จที่หน่วยงานมีการด าเนินการ 
๑๐. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ระดับ ๑-ระดับ ๕ 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ความ 
ส าเรจ็ 

ระดับ ๑ 
๑.วิเคราะห์
สถานการณ์
ด้านการ
จัดบริการ 
ระบบส่งต่อ 
และความ
จ าเป็นในการ
พัฒนาสถาน
บริการแตล่ะ
ระดับ 

ระดับ ๒ 
๑. ด าเนินการ ระดับ 
๑ และแต่งตั้ง
กรรมการทุกระดับ 
๒. จัดท าแผนพัฒนา
ระบบบริการระดับ
จังหวัด ครอบคลมุ
ระดับสถานบริการทุก
ระดับและจดัประชุม
กรรมการ 
๓.สถานบริการ
สุขภาพ จัดท า
แผนพัฒนาสถาน
บริการ(แผนสนับสนุน
ทรัพยากรและ
แผนพัฒนาคุณภาพ
บริการ) สอดคล้องกับ
แผนระดับจังหวัด  

ระดับ ๓ 
๑. 
ด าเนินการ 
ระดับ ๒ และ 
๒. มีการ
ด าเนินการ
ตาม
แผนพัฒนา
ระบบบริการ 
ของสถาน
บริการในทุก
ระดับ 
สอดคล้องไป
ในทิศทาง
เดียวกัน 

ระดับ ๔ 
๑. 
ด าเนินการ 
ระดับ ๓ และ 
๒. มีการ
ติดตาม
ประเมินผล 
ความ 
ก้าวหน้า 
ของการ
ด าเนินงาน 
ตาม
แผนพัฒนา
ระบบบริการ 
ของสถาน
บริการ ครบ 
25 สาขา 

ระดับ ๕ 
๑. 
ด าเนินการ 
ระดับ 4 
และ๒. 
รวบรวม/
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
ตาม
แผนพัฒนา
ระบบบริการ 
ของสถาน
บริการ 
น าเสนอ
นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัด 
 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

- - - - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๑๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากการด าเนินงานครอบคลุมตามเกณฑ์ ตั้งแตร่ะดับ ๑–๕ 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากระบบรายงาน ผลการด าเนินงาน เอกสารรายงานผลงานประจ าปี เอกสารตัวช้ีวัดของกรม/

กอง การตรวจราชการ รายงานผลรอบไตรมาส จากงาน กลุ่มงาน รพ. /สสอ. และเอกสารการประชุม 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู การจัดเก็บข้อมูลตามระบบรายงาน ผลการด าเนินงาน เอกสารรายงานผลงานประจ าปี เอกสาร

ตัวช้ีวัดของกรม/กอง การตรวจราชการ รายงานผลรอบไตรมาส จากงาน กลุ่มงาน รพ./สสอ. และ
เอกสารการประชุม 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๓๙ 
 

๑๓.๓ ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

รายเดือน รายไตรมาส 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน สสจ.ล าพูน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน สสจ.ล าพูน 

นางดารา  เรือนเป็ง 
ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์ส านักงาน   ๐๕๓–๐๙๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๗    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๔๐ 
 

1. งาน / โครงการ การติดตามก ากับงบประมาณ 
2. รหสัตัวช้ีวัด 6 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายเงินลงในทะเบียนคุม 

แยกเป็นรายแห่ง ส่งให้งานการเงนิตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขและงบประมาณ 
4. ระดับตัวช้ีวดั สสจ.ล าพูน,โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอ าเภอ ทุกแห่ง 
5. หน่วยวัด ระดับบุคคล  
6. เกณฑ ์ ระดับความส าเร็จ 
7. น้ าหนักความส าคญั 10 
8. ค าอธิบายตัวชี้วัด การบริหารจัดการการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณหมายถึงการบันทึกข้อมูลการเบิก-

จ่ายของหน่วยงานสสจ.ล าพูน/รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง ลงในทะเบยีนคุมแยกตามรหสั
ผลผลติโครงการเป็นรายแห่ง ส่งให้งานการเงิน สสจ.ล าพูน ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
และแผนงบประมาณ ประจ าปี 2562 

9. สูตรการค านวณ - 
10. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ 

ระดับความส าเร็จ 1  จัดท ากระบวนงาน(Flow Chart )ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ ์
                          และสัมพันธ์กับการติดตามก ากับงบประมาณ 
ระดับความส าเร็จ 2  มีการตรวจสอบข้อมูลการเบิก-จ่าย ของหน่วยงาน 
                          ระดับจังหวัด/อ าเภอ  
ระดับความส าเร็จ 3  มีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนคุมแยกตามแผนปฏิบัติการและแผน 
                          งบประมาณท่ีก าหนดเป็นรายแห่ง 
ระดับความส าเร็จ 4  มีการบันทึกข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
ระดับความส าเร็จ 5  มีสรุปข้อมูลการเบิก-จ่ายระดับจังหวัด และรายงานผลการเบิกจ่าย  
                          ให้ผู้บริหาร ทุก 3 เดือน 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับผลงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

12. ข้อมลูพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานในอดตี(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวช้ีวัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

   ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
13. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจากการบันทึกข้อมลูการเบิก-จ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  

และรายงานสรุปผลการเบิกจ่าย 
13.1 แหล่งข้อมลู แผนปฏิบัติการสาธารณสุขและแผนงบประมาณประจ าปี 2562 
13.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายของหน่วยงานสสจ.ล าพูน/รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง ลงใน

ทะเบียนคุมแยกตามรหสัผลผลิตโครงการรายแห่ง และสรุปผลการการเบิก-จ่าย เสนอ
ผู้บริหาร ทุก 3 เดือน   

13.3 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมลู รายไตรมาส 
13.4 หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน สสจ.ล าพูน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน สสจ.ล าพูน 

นางดารา  เรือนเป็ง 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์ส านักงาน   ๐๕๓–๐๙๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๗    

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๒๔๑ 
 

1. งาน / โครงการ 1.การพัฒนาระบบ HDC Server Cloud ฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข 
2. รหสัตัวช้ีวัด 7 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต.มีการน าเข้าข้อมูลโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐาน  ตามก าหนดของ กระทรวง

สาธารณสุข 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 90 
7. น้ าหนักความส าคญั 10 
8. ค าอธิบายตัวช้ีวัด - ระบบฐานข้อมูล HDC  หมายถึง  ข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS ส่งออกไฟล์ XXX.zipและส่ง 

Online เข้า HDC Cloudรายสถานบริการ รพ.สต. หน่วยนับเป็นแหง่ ตามประกาศโครงสร้าง
ใหม่ ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
- โครงสร้างมาตรฐานท่ีก าหนด หมายถึง มีไฟลค์รบ43 ไฟล์และแตล่ะไฟล์มีครบตามมาตรฐาน
โดยผ่านการตรวจสอบจาก สนย. 
 

9. สูตรการค านวณ จ านวนแห่งของ รพ.สต. ท่ีส่งข้อมลูเข้ามาตามระบบX 100 
                                            จ านวนของ รพ.สต. ท้ังหมด 

10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละของผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนโดยการตรวจสอบจาก สนย. 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 80  81-85   86-90   91-95   96-100  

12. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

- - - 88 90 95 97 98 99 100 
13. แนวทางการประเมิน ประเมินผล โดย – ตรวจสอบการวิเคราะหบ์นเว็บไซต์ สปสช.รายสถานบริการ 
13.1 แหล่งข้อมลู ผลการด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมลูชุดมาตรฐาน 43 แฟ้มผ่านโปรแกรมJHCIS 
13.2 วิธีการจดัเก็บข้อมลู 1. รับข้อมลู XXX.zipรายวัน รายสัปดาหร์ายเดือน 

2. น าเข้าข้อมลูด้วย Server HDC 
3. น าเข้าข้อมลูผ่าน ระบบ Health Data Center 
 

13.3 ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
14. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน สสจ.ล าพูน 

ช่ือ-สกุล  นายวิทยา  พลสลีา 
ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส  
รักษาราชการแทนนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์  ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๕ 

15. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน สสจ.ล าพูน 

นางดารา  เรือนเป็ง 
ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์ส านักงาน   ๐๕๓–๐๙๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๗    

 

 



ผอ.
รพช.

สสอ. ผอ.รพช. สสอ.

1 ระดับความส าเร็จของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ท่ี
มีคุณภาพ

/ / 10 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

2 ระดับความส าเร็จของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี         
(Primary Care Cluster)

/ / 10 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

3 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

/ / 10 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

4.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของโรงพยาบาล / - 20 -
4.2 ร้อยละของ รพสต.ในพ้ืนท่ี มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือใน

ทางเดินหายใจส่วนบน (URI)และ โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน (AD)ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย

- / - 20

5 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ / / 25 25 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ6 หน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข / / 10 10 กง.ทรัพยากรบุคคล

7 อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน17ต่อแสนการเกิดมีชีพ / / 5 5 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

8 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ / / 5 5 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

9 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I / / 5 5 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

10 โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN & CLEAN 
Hospital

/ - 20 -

10 ร้อยละ รพสต ในพ้ืนท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital

- / - 20

11 สร้างเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based 
Treatment : CBTx)

- / - 10 กง.ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

12 หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 / - 10 - กง.ประกันสุขภาพ

13 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ข้ัน 3

/ - 20 - กง.พัฒนาคุณภาพ

14 ร้อยละความส าเร็จของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ีด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนด

- / - 20 กง.พัฒนาคุณภาพ

15 อัตราการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเส่ียง / / 10 10 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ16 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี / / 5 5 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ17 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 3 ปี / / 5 5 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ18 คปสอ.ติดดาว / / 10 10 กง.ยุทธศาสตร์ฯ

19 คุณภาพบัญชีหน่วยบริการแม่ข่าย / - 10 - กง.ประกันสุขภาพ

19 คุณภาพบัญชีหน่วยบริการลูกข่าย - / - 10 กง.ประกันสุขภาพ

20 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA / / 10 10 กง.บริหารงานท่ัวไป

รวม 18 18 200 200
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กง.คบส

กง.อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

รำยกำร ประเภทกลุ่ม
ตัวช้ีวัด

ค่ำน้ ำหนัก ผู้รับผิดชอบ




