
หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ.
ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง



หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ 2566

ประสิทธิผล (MOU = 90 คะแนน)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

10 คะแนน

ตัวชี้วัด Key Results 
สสจ.พัทลุง

(34 ตัวชี้วัด)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

70 คะแนน

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน
- ให้คะแนนตามนิยาม
ตัวช้ีวัด 

ผลงานเด่นระดับสูงสุดของ คปสอ.

จัดเรียงอันดับ คปสอ. ตามผลคะแนน
ใช้ผลงานปีงบประมาณ 2566 

รอบ 11 เดือน (ตัดยอด 31 สิงหาคม 2566)
ผลงานไม่นับรวม รพ.สต. ที่ถ่ายโอน

ตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น 
ของ นพ.สสจ.พัทลุง

(1 ตัวชี้วัด)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

20 คะแนน

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ให้คะแนนตามนิยาม
ตัวช้ีวัด 

คุณภาพ 
(ผลงานเด่น = 10 คะแนน)

*** ณ 2 ธ.ค. 2565

ระดับ ประเภท
หน่วยงาน

ประเภท
บุคคล

- ประเทศ 10 คะแนน 5 คะแนน
- ภาค 8 คะแนน 4 คะแนน
- เขต 6 คะแนน 3 คะแนน
- จังหวัด 4 คะแนน 2 คะแนน

*** คิดคะแนนเฉพาะระดบัรางวัล
ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด (ไม่แยกประเภท)



ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(MOU) คปสอ. 

ปีงบประมาณ 2566



ด้านประสิทธิผล (ตัวชี้วัด MOU จ านวน 35 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น ของ นพ.สสจ.พัทลุง (1 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

1 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น ≥ ร้อยละ 60 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (34 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

1 ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ของ คปสอ.ในสังกัด ปีงบ 2566

ระดับ 5
(ร้อยละ 100)

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่ก าหนด - รพ. มีการจัดบริการการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 100

- ผู้รับบริการผ่านระบบการแพทย์
ทางไกล > ร้อยละ 30

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีดิจิทัลไอดี/เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ

- บุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 100
- ประชาชน > ร้อยละ 30

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

4 คปสอ. มีการจัดท างานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอ าเภอ ระดับ 5
(อย่างน้อย 1 เรื่อง)

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข



ด้านประสิทธิผล (ตัวชี้วัด MOU จ านวน 35 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (34 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ

5 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง
1) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
2) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

≥ ร้อยละ 70
≥ ร้อยละ 93

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด

6 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ≥ ร้อยละ 80 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด

7 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ ≥ ร้อยละ 85 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด

8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ≥ ร้อยละ 66 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

9 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 57 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

10 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

11 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ≥ ร้อยละ 70 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

12 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ≥ ร้อยละ 50 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ



ด้านประสิทธิผล (ตัวชี้วัด MOU จ านวน 35 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (34 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ

13 ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล
- ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
- ระดับต่ ากว่า M2 ผ่านระดับพื้นฐาน

ร้อยละ 100 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

14 ระดับความส าเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ Service plan 
สนับสนุนระบบ Refer back

ระดับ 5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

15 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนอ าเภอ RPU (Rational health product district) จังหวัด
พัทลุง

ระดับ 5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

16 อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ≥ ร้อยละ 40 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

17 อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดท าความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ ≥ ร้อยละ 45 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

18 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ≥ ร้อยละ 65 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

19 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร ≥ ร้อยละ 50 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

20 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ≤ ร้อยละ 2
ระดับ 6 ≤ ร้อยละ 4

กลุ่มงานประกันสุขภาพ



ด้านประสิทธิผล (ตัวชี้วัด MOU จ านวน 35 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (34 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ

21 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 85 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ

22 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละ 100 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ

23 ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน ≥ ร้อยละ 75 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ

24 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.)) คปสอ.ละ 2 แห่ง
(รพท./รพช. และ 

สสอ.(รวม รพ.สต.))

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

25 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ≥ ร้อยละ 92 กลุ่มกฎหมาย



ด้านประสิทธิผล (ตัวชี้วัด MOU จ านวน 35 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (34 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ

26 ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ ≥ ร้อยละ 20 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

27 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

≥ ร้อยละ 30 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

28 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ระดับมาตรฐานขึ้นไป

≥ ร้อยละ 10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

29 ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง 
(Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(Community base)

≥ ร้อยละ 3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

30 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์

≥ ร้อยละ  5 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

31 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ≥ ร้อยละ  50 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก



ด้านประสิทธิผล (ตัวชี้วัด MOU จ านวน 35 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (34 ตัวชี้วัด)
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ

32 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

≥ ร้อยละ 35 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

33 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 งานตรวจสอบและควบคุม
ภายใน

34 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
- อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
- อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า

≥ ร้อยละ 88
≥ ร้อยละ 90

งานเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานเด่น 
ปีงบประมาณ 2566



หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานเด่น ปีงบประมาณ 2566

1. ผลงานเด่นที่น ามาใช้ประเมิน 
o ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตัดสินรางวัล/ประกวด/ประเมิน ในปีงบประมาณ 2566
o ต้องมีประกาศ โล่ เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือหลักฐานรับรองอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานจัดประกวด/

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

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

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

ประเภท
บุคคล

เงื่อนไขรางวัล หมายเหตุ

10 คะแนน 5 คะแนน ได้รับรางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2 หรือ ระดับดีขึ้นไป)

8 คะแนน 4 คะแนน ได้รับรางวัลระดับภาค อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2 หรือ ระดับดีขึ้นไป)

6 คะแนน 3 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเขต อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2 หรือ ระดับดีขึ้นไป)

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

คิดคะแนนเฉพาะระดับรางวัลที่ได้รับคะแนนสูงสุด (ไม่แยกประเภท)
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