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คำรับรองการปฏิบัตริาชการสำนักงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า ก 
 

 

คำนำ 
 

  กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน  (Performance 
Agreement: PA) โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี ของกระทรวง แผนบูรณาการ และแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ  
 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน เพื่อให้การกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ได้รวบรวมรายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรูปเล่ม เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ประกอบการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการดำเนินงานตามคำรับรองฯให้เกิดผลที่พึงประสงค์ต่อไป 
 
 

 

        กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ  ข 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 1 
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ สาธารณสุขอำเภอ 14 
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 26 
   รายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template)ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
   (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

56 
 

   สรุปตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA)  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ 
 

180 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

ระหว่ำง 
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  

กับ  
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน  

 
 

 



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๒ 
 

ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
 

 
 

 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับควำมส ำเร็จของ
โรงพยำบำลที่ใช้ยำ 
อย่ำงสมเหตุผล 
(RDU) 

RDU ขั้นที่ 2 
60% 

RDU ขั้นที่ 3 
20% 

ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 1  

ทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU ขั้นที ่
1 และผ่าน RDU 
ขั้นที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 
6-9 อย่างน้อย 2 

ตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU ขั้นที ่
1 และผ่าน RDU  

ขั้นที่ 2  
ตัวช้ีวัดที ่6-9    
อย่างน้อย 3 

ตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU ขั้นที ่
2  ทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU ขั้นที ่
3 ทุกตัวช้ีวัด 

10 กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สำธำรณสุข 
 

2 อัตรำกำรใช้บริกำร
สุขภำพช่องปำกของ
ประชำชนในพื้นที่ 

ประชากรในพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

๔๐ ใช้บริการ
สุขภาพชอ่งปาก 

     10 กลุ่มงำน 
ทันตกรรม  

รอบ 6 เดือน น้อยกว่าร้อยละ 
18.0 

ร้อยละ  
18.0-19.9 

ร้อยละ  
20.0-21.9 

ร้อยละ  
22.0-23.9 

มากกว่า 
ร้อยละ23.9 

รอบ 12 เดือน น้อยกว่าร้อยละ  
38.0  

ร้อยละ  
38.0-39.9 

ร้อยละ  
40.0-41.9 

ร้อยละ  
42.0-43.9 

มากกว่า 
ร้อยละ 43.9 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับบริกำร 
ตรวจ วินิจฉัย รักษำ
โรค และฟื้นฟูสภำพ     
ด้วยศำสตร์กำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก   
 

ร้อยละ 20.5 น้อยกว่าร้อยละ 
19.00 

ร้อยละ  
19.00- 19.99 

ร้อยละ  
20.00 - 21.00 

ร้อยละ  
21.01- 22.00 

มากกว่าร้อยละ
22.00 

10 กลุ่มงำน
กำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

4 จ ำนวนครั้ง (Visit)  
ที่ผู้ป่วยได้รับยำที่มี
กัญชำปรุงผสมใน
หน่วยบริกำร
สำธำรณสุขที่มี 
กำรจัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำรต่อปี 
 

จ านวน 50 
ครั้งต่อปี 

          10 กลุ่มงำน
กำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

รอบ 6 เดือน น้อยกว่า 16 ครั้ง 
ต่อ 6 เดือน 

16 - 20 ครั้ง 
ต่อ 6 เดือน 

21 - 25 ครั้ง 
ต่อ 6 เดือน 

26 - 30 ครั้ง 
ต่อ 6 เดือน 

มากกว่า 30 ครั้ง
ต่อ 6 เดือน 

รอบ12 เดือน น้อยกว่า 31 ครั้ง 
ต่อป ี

31 - 40 ครั้ง 
ต่อป ี

41 - 50 ครั้ง 
ต่อปี 

51 - 60 ครั้ง 
ต่อป ี

มากกว่า 60 ครั้ง
ต่อป ี
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

5 ร้อยละกำรตรวจ
ติดตำมกลุ่มสงสัย 
ป่วยโรคเบำหวำน 

≥ร้อยละ 60 
          

10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ≥ ร้อยละ 29 ≥ ร้อยละ 29.5 ≥ ร้อยละ 30 ≥ ร้อยละ 30.5 ≥ ร้อยละ 31 

รอบ12 เดือน ≥ ร้อยละ 58 ≥ ร้อยละ 59 ≥ ร้อยละ 60 ≥ ร้อยละ 61 ≥ ร้อยละ 62 

6 ร้อยละกำรตรวจ
ติดตำมกลุ่มสงสัยป่วย
โรคควำมดันโลหิตสูง 

≥ร้อยละ 70           10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ≥ ร้อยละ 34 ≥ ร้อยละ 34.5 ≥ ร้อยละ 35 ≥ ร้อยละ 35.5 ≥ ร้อยละ 36 

รอบ12 เดือน ≥ ร้อยละ 68 ≥ ร้อยละ 69 ≥ ร้อยละ 70 ≥ ร้อยละ 71 ≥ ร้อยละ 72 

7 ร้อยละของแจ้งเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉินทำง
หมำยเลข 1669 
 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 จากปีที่
ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 2 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 4 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 6 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 8 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 10 

10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

8 ร้อยละชุมชนผ่ำน
เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 
ชุมชนวิถีใหม่ ห่ำงไกล 
NCDs 

ร้อยละ 50      10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

9 ควำมส ำเร็จในกำร
ขับเคลื่อนในกำร
ด ำเนินงำนป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำง
ถนน 

 
     

10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน มีชุดข้อมูล

สถานการณ์ใน
การก าหนด
ปัญหาระดับ
อ าเภอ 

 

- มีแผนปฏิบตัิการ
ที่ชัดเจนตรง
ประเด็น มี
มาตรการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

- มีการตดิตาม
ก ากับสนับสนุน
การด าเนินงาน
และระบุ
ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค 

รอบ12 เดือน มีชุดข้อมูล
สถานการณ์ใน
การก าหนด
ปัญหาระดับ
อ าเภอ 

 

มีแผนปฏิบตัิการ
ที่ชัดเจนตรง
ประเด็นมี
มาตรการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

มีการตดิตาม
ก ากับสนับสนุน
การด าเนินงาน
และระบุ
ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงานและ
แนวทางปีต่อไป 

 

มีนวัตกรรม เป็น
ต้นแบบท่ีสามารถ
ขยายผล
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
พื้นที่อ่ืนได้ 

 
10 ร้อยละของอ ำเภอมี

ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC)และทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) ที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้จริง 

ร้อยละ 85      10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ร้อยละ 70 

(ด าเนินการ
ขั้นตอนท่ี 1) 

- ร้อยละ 75 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-2) 

- ร้อยละ 80 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-3) 
รอบ12 เดือน ร้อยละ 70 

(ด าเนินการ
ขั้นตอนท่ี 1) 

ร้อยละ 75 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-2) 

ร้อยละ 80 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-3) 

ร้อยละ 85 
(ด าเนินการ

ขั้นตอนท่ี 1-4) 

ร้อยละ 90 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-5) 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

11 กำรบ ำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้
ยำเสพติด ผู้มีปัญหำ
สุขภำพจิตและผู้ติด
สุรำเรื้อรัง  โดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลำง  
( Community 
Based Treatment 
And care : CBTx) 

ระดับ 5      10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

12 ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข 
ผ่ำนกำรประกัน
คุณภำพตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด 

ขั้นตอน 5      10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

13 ควำมส ำเร็จของกำร
จัดตั้งหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิและเครือข่ำย
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
ตำมพระรำชบัญญัติ
ระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

      10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

14 ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข 
ผ่ำนกำรประกัน
คุณภำพงำน
กำยภำพบ ำบัด งำน
เทคนิคกำรแพทย์ 
และงำนรังสีวินิจฉัย
ตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด 

      10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

15 ร้้อยละของอ ำเภอผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตท่ี
มีคุณภำพ 

      10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

16 ระดับควำมส ำเร็จของ
องค์กรแห่งควำมสุข 
ที่มีคุณภำพมำตรฐำน 

      10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

 



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๘ 
 

 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

17 ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
กำรดูแลจำก อสม.
หมอประจ ำบ้ำน มี
คุณภำพชีวิตท่ีดี 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 68 ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

18 รอยละของหนวย
บริกำรที่เปน Smart 
Hospital 

 ผ่านเกณฑ์ข้อที่
ก าหนด จ านวน 

3 ข้อ  
ใน 11 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์ข้อที่
ก าหนด จ านวน 

5 ข้อ  
ใน 11 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์ข้อที่
ก าหนด จ านวน 

7 ข้อ  
ใน 11 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์ข้อที่
ก าหนด จ านวน 

9 ข้อ  
ใน 11 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์ข้อที่
ก าหนด จ านวน 

11 ข้อ  
ใน 11 ข้อ 

 

10 กลุ่มงำน
พัฒนำ 
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

19 ระดับควำมส ำเร็จ 
กำรมีคลินิกโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังครบวงจร
และได้มำตรฐำน 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี  
1 ถึง ๒ 

ขั้นตอนท่ี  
1 ถึง 3 

ขั้นตอนท่ี  
1 ถึง 4  

ขั้นตอนท่ี  
1 ถึง 5 

10 กลุ่มงำน
พัฒนำ 
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

20 ร้อยละของคปสอ. 
ที่มีผลกำรกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์  
คปสอ.ติดดำว 
 

ร้อยละ 40   ร้อยละ 
20 – 29.99 

ร้อยละ 
30 – 39.99 

ร้อยละ 
40 – 49.99 

ร้อยละ 
50 – 59.99 

ร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

10 กลุ่มงำน
พัฒนำ 
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

21 ระดับควำมส ำเร็จ
โรงพยำบำลมีกำร
พัฒนำอนำมัย
สิ่งแวดล้อมได้ตำม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
 

 ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์   
10 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์   
11 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์   
12 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์   
14 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์   
16 ข้อ 

10 กลุ่มงำน
อนำมัย
สิ่งแวดล้อม
และ 
อำชีวอนำมัย 

22 ระดับควำมส ำเร็จ
โรงพยำบำลมีห้อง
ปลอดฝุ่น (Safe 
room) ที่ได้
มำตรฐำน 
 

โรงพยาบาล ทุก
แห่ง มีห้อง

ปลอดฝุ่น อย่าง
น้อย 1 จุด ท่ีได้

มาตรฐาน 
 

มีแผนการ
ด าเนินงาน 

มี 1 จุด 
ก าลังพัฒนา 

 
 

มี 1 จุด 
ที่ได้มาตรฐาน 

มี 1 จุดผ่าน
มาตรฐานและมี
การมีแผนพัฒนา

เพิ่ม  

มีมากกว่า 1 จดุ 
ที่ผ่านมาตรฐาน
และเป็นต้นแบบ

มีดีเด่น 

10 กลุ่มงำน
อนำมัย
สิ่งแวดล้อม
และ 
อำชีวอนำมัย 

23 ร้อยละของหน่วยงำน
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน  ITA 

ร้อยละ  92 ร้อยละ 
0.00–69.99 

ร้อยละ 
70.00-81.99 

ร้อยละ 
82.00-86.99 

ร้อยละ 
87.00-91.99 

ร้อยละ 
92.00-100.00 

10 กลุ่มงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

24 ระดับควำมส ำเร็จกำร
จัดวำงระบบ
ตรวจสอบภำยใน
ควบคุมภำยในและ
บริหำรควำมเสี่ยง 

ระดับ  5      10 กลุ่มงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป รอบ 6 เดือน - 

 
- 
 

ขั้นตอนท่ี  
1 

ขั้นตอนท่ี  
1 - 2 

ขั้นตอนท่ี  
1 – 3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี  
1 

ขั้นตอนท่ี  
1-2 

ขั้นตอนท่ี  
1-3 

ขั้นตอนท่ี  
1-4 

ขั้นตอนท่ี  
1-5 

25 หน่วยบริกำรที่ประสบ
ภำวะวิกฤตทำง
กำรเงิน 

ไม่มีหน่วย
บริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทาง
การเงิน  ระดับ 
๖ – 7 
 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ 6 - ๗ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๔ - ๕ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๒ - ๓ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๑ 

หน่วยบริการ 
ไม่ประสบวิกฤต 

ทางการเงิน  
(ระดับ ๐) 

 

10 กลุ่มงำน
ประกัน
สุขภำพ 

26 ร้อยละของกำรคัด
กรองหำผู้ป่วยวัณโรค
รำยใหม่ในประชำกร
กลุ่มเสี่ยง 

≥ร้อยละ ๙๕ 
ของประชากร
กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคัดกรองหา
ผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม ่
 

≤ ร้อยละ ๖๔ ร้อยละ  
๖๕-๗๔ 

ร้อยละ  
๗๕-๘๔ 

ร้อยละ  
๘๕-๙๔ 

≥ร้อยละ ๙๕ 10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

27 อัตรำกำรเสียชีวิต
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรำย
ใหม่ 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ 

≥ร้อยละ  
๒๐ 

ร้อยละ  
๑๖-๑๙ 

ร้อยละ  
๑๐-๑๕ 

ร้อยละ  
๖-๙ 

≤ ร้อยละ  
๕ 

10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

28 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรควบคุม
สถำนกำรณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 

      10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ รอบ 6 เดือน ≤ ๕๐ คะแนน ๕0 – ๕9 

คะแนน 
60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

 ≥๘๐ คะแนน 

รอบ12 เดือน ≤ 59 คะแนน 60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

80 – 89 
คะแนน 

≥ 90 คะแนน 

29 อัตรำป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อย
ละ 25 ของค่ำ 
มัธยฐำน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
 

ลดลงร้อยละ 
25 ของ

ค่ามัธยฐาน 5 
ปี ย้อนหลัง 

≤ร้อยละ 
20.99 

ร้อยละ  
21 – 23.99 

ร้อยละ  
24 – 26.99 

ร้อยละ  
27 – 29.99 

≥ร้อยละ 30  10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

30 ร้อยละควำม
ครอบคลุมกำรได้รับ
วัคซีนครบชุดในเด็ก
อำยุครบ 1 ปี 
 

      10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ รอบ 6 เดือน < ร้อยละ  

60.99 
ร้อยละ  

61.00-63.99 
ร้อยละ  

64.00-66.99 
ร้อยละ  

67.00-69.99 
ร้อยละ > 

70 
รอบ12 เดือน < ร้อยละ  

93.99 
ร้อยละ  

94.00-94.99 
ร้อยละ  

95.00-95.99 
ร้อยละ  

96.00-96.99 
ร้อยละ  
97.00 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

31 ร้อยละของเด็กอำยุ  
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 62      10 กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 1.ความครอบคลุมของ

เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การชั่งน้ าหนักวัด
ส่วนสูง  

 น้อยกว่า  75 75.1 – 80.0 80.1-85.0 85.1 -90.0 > 90 30 

2.ร้อยละของเด็กอายุ  
0-5 ปี มีภาวะเตี้ย   

 มากกว่า 16 14.1 – 16.0 12.1 -14.0 10.1 – 12.0 น้อยกว่า 10 40 

3.ร้อยละของเด็กอายุ  
0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย
ลดลง 

 เพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลเดมิ 

ลดลงร้อยละ 0.0 
- 0.5 

ลดลงร้อยละ 0.6 
- 1.0 

ลดลงร้อยละ 1.0 
- 1.5 

ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 1.5 

40 

32 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนชุมชน
จัดกำรและแก้ไข
ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 10 กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

33 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำอ ำเภอ TO 
BE NUMBER ONE 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 10 กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 
 

34 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรเฝ้ำระวังและ
ป้องกันกำรพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอำยุ 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 10 กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า ๑๔ 
 

คำรับรองการปฏิบตัิราชการของสำนกังานสาธารณสุขจงัหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ระหว่าง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

กับ  
สาธารณสุขอำเภอ 

 
 

 
 

 

 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๑๕ 
 

ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ สำธำรณสุขอ ำเภอ 
 
 

 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่
ได้รับกำร
ตรวจสอบได้
มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
 

ร้อยละ 80 ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน  
< ร้อยละ 70 

ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน  
≥ ร้อยละ 70 

ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน  
≥ ร้อยละ 80 

มีกลไกการด าเนินงาน
ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 
และภาคีเครือข่าย + 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน  
≥ ร้อยละ 90 

ขั้นตอนที่ 4 + 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน  
≥ ร้อยละ 95 

10 กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สำธำรณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๑๖ 
 

 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2 ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับบริกำร 
ตรวจ วินิจฉัย รักษำ
โรค และฟื้นฟูสภำพ     
ด้วยศำสตร์กำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก   
 

ร้อยละ 20.5 น้อยกว่าร้อยละ 
19.00 

ร้อยละ  
19.00- 19.99 

ร้อยละ  
20.00 - 21.00 

ร้อยละ  
21.01- 22.00 

มากกว่าร้อยละ
22.00 

10 กลุ่มงำน
กำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

5 ร้อยละกำรตรวจ
ติดตำมกลุ่มสงสัย 
ป่วยโรคเบำหวำน 

≥ร้อยละ 60 
          

10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ≥ ร้อยละ 29 ≥ ร้อยละ 29.5 ≥ ร้อยละ 30 ≥ ร้อยละ 30.5 ≥ ร้อยละ 31 

รอบ12 เดือน ≥ ร้อยละ 58 ≥ ร้อยละ 59 ≥ ร้อยละ 60 ≥ ร้อยละ 61 ≥ ร้อยละ 62 

6 ร้อยละกำรตรวจ
ติดตำมกลุ่มสงสัยป่วย
โรคควำมดันโลหิตสูง 

≥ร้อยละ 70           10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ≥ ร้อยละ 34 ≥ ร้อยละ 34.5 ≥ ร้อยละ 35 ≥ ร้อยละ 35.5 ≥ ร้อยละ 36 

รอบ12 เดือน ≥ ร้อยละ 68 ≥ ร้อยละ 69 ≥ ร้อยละ 70 ≥ ร้อยละ 71 ≥ ร้อยละ 72 

 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๑๗ 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

5 ร้อยละของแจ้งเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉินทำง
หมำยเลข 1669 
 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 จากปีที่
ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 2 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 4 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 6 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 8 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 10 

10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

6 ร้อยละชุมชนผ่ำน
เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 
ชุมชนวิถีใหม่ ห่ำงไกล 
NCDs 

ร้อยละ 50      10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

7 ควำมส ำเร็จในกำร
ขับเคลื่อนในกำร
ด ำเนินงำนป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำง
ถนน 

ขั้นตอน 5 
     

10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน มีชุดข้อมูล

สถานการณ์ใน
การก าหนด
ปัญหาระดับ
อ าเภอ 

 

- มีแผนปฏิบตัิการ
ที่ชัดเจนตรง
ประเด็น มี
มาตรการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

- มีการตดิตาม
ก ากับสนับสนุน
การด าเนินงาน

และระบุ
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค 
รอบ12 เดือน มีชุดข้อมูล

สถานการณ์ใน
การก าหนด
ปัญหาระดับ
อ าเภอ 

 

มีแผนปฏิบตัิการ
ที่ชัดเจนตรง
ประเด็นมี
มาตรการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

มีการตดิตาม
ก ากับสนับสนุน
การด าเนินงาน

และระบุ
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงานและ
แนวทางปีต่อไป 

 

มีนวัตกรรม เป็น
ต้นแบบท่ีสามารถ
ขยายผล
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
พื้นที่อ่ืนได้ 

 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๑๘ 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

8 ร้อยละของอ ำเภอมี
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC)และทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) ที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้จริง 

ร้อยละ 85      10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ร้อยละ 70 

(ด าเนินการ
ขั้นตอนท่ี 1) 

- ร้อยละ 75 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-2) 

- ร้อยละ 80 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-3) 
รอบ12 เดือน ร้อยละ 70 

(ด าเนินการ
ขั้นตอนท่ี 1) 

ร้อยละ 75 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-2) 

ร้อยละ 80 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-3) 

ร้อยละ 85 
(ด าเนินการ

ขั้นตอนท่ี 1-4) 

ร้อยละ 90 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1-5) 
 

9 กำรบ ำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้
ยำเสพติด ผู้มีปัญหำ
สุขภำพจิตและผู้ติด
สุรำเรื้อรัง  โดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลำง  
( Community 
Based Treatment 
And care : CBTx) 
 

ระดับ 5      10 กลุ่มงำน
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

 
 
 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๑๙ 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

10 ควำมส ำเร็จของกำร
จัดตั้งหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิและเครือข่ำย
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
ตำมพระรำชบัญญัติ
ระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

      10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

11 ร้้อยละของอ ำเภอผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตท่ี
มีคุณภำพ 

      10 กลุ่มงำน
พัฒนำ

คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

12 ระดับควำมส ำเร็จของ
องค์กรแห่งควำมสุข 
ที่มีคุณภำพมำตรฐำน 

      10 กลุ่มงำน
พัฒนำ

คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี2 - ขั้นตอนท่ี3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
 

 
 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๒๐ 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

13 ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
กำรดูแลจำก อสม.
หมอประจ ำบ้ำน มี
คุณภำพชีวิตท่ีดี 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 68 ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

14 กำรมีคลินิกโรคหืด
และโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังอย่ำงง่ำย 

ขั้นตอน5 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี  
1 ถึง ๒ 

ขั้นตอนท่ี  
1 ถึง 3 

ขั้นตอนท่ี  
1 ถึง 4  

ขั้นตอนท่ี  
1 ถึง 5 

10 กลุ่มงำน
พัฒนำ 
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

15 ร้อยละของคปสอ. 
ที่มีผลกำรกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์  
คปสอ.ติดดำว 
 

ร้อยละ 40   ร้อยละ 
20 – 29.99 

ร้อยละ 
30 – 39.99 

ร้อยละ 
40 – 49.99 

ร้อยละ 
50 – 59.99 

ร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

10 กลุ่มงำน
พัฒนำ 
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

16 ร้อยละของ
โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลที่พัฒนำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อมได้
ตำมเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN ระดับพื้นฐำน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 45 

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

10 กลุ่มงำน
อนำมัย
สิ่งแวดล้อม
และอำชีวอ
นำมัย 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๒๑ 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

17 ร้อยละของรพ.สต.ใน
พื้นที่มีห้องปลอดฝุ่น 
(safe room) ที่ได้
มำตรฐำน 

อย่างน้อย 1 
ต าบล 1 รพ.

สต.ที่ได้
มาตรฐาน 

น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

ร้อยละ  
50-99 

ร้อยละ 100 
ของต าบลใน

พ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 
ของต าบล และ
ผ่านมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
ของต าบล ผ่าน
มาตรฐาน เป็น
ต้นแบบและมี
ดีเด่นหรือมี
นวัตกรรม 

 

10 กลุ่มงำน
อนำมัย
สิ่งแวดล้อม
และ 
อำชีวอนำมัย 

18 ร้อยละของหน่วยงำน
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน  ITA 
 

ร้อยละ  92 ร้อยละ 
0.00–69.99 

ร้อยละ 
70.00-81.99 

ร้อยละ 
82.00-86.99 

ร้อยละ 
87.00-91.99 

ร้อยละ 
92.00-100.00 

10 กลุ่มงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

19 ระดับควำมส ำเร็จกำร
จัดวำงระบบ
ตรวจสอบภำยใน
ควบคุมภำยในและ
บริหำรควำมเสี่ยง 
 

ระดับ  5      10 กลุ่มงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป รอบ 6 เดือน - - ขั้นตอนท่ี  

1 
ขั้นตอนท่ี  

1 - 2 
ขั้นตอนท่ี  
1 – 3 

รอบ12 เดือน ขั้นตอนท่ี  
1 

ขั้นตอนท่ี  
1-2 

ขั้นตอนท่ี  
1-3 

ขั้นตอนท่ี  
1-4 

ขั้นตอนท่ี  
1-5 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

20 ร้อยละกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณ 

ร้อยละ  99      10 กลุ่มงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป รอบ 6 เดือน 30 – 34.99 35- 39.99 40 - 44.99 45 - 49.99 50 – 54 

รอบ12 เดือน 55 – 64.99 65 - 74.99 75  - 84.99 85 – 94.99 95 - 100 

21 ร้อยละเงินคงเหลือ
ในกองทุนสุขภำพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่รำยอ ำเภอ 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ20 

     10 กลุ่มงำน
ประกัน
สุขภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 6 เดือน มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ  

มีเงินเหลือ 
≥ร้อยละ ๖๖.๐ 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ  

มีเงินเหลือร้อยละ  
๖๑.0 – ๖๕.๐ 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ  

มีเงินเหลือร้อยละ 
๕๖.0-๖0.๐ 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ  

มีเงินเหลือร้อยละ 
๕๑.0-๕5.๐ 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ  

มีเงินเหลือ 
≤ ร้อยละ 50.๐ 

รอบ12 เดือน มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ มี
เงินเหลือมากกว่า  
ร้อยละ 35 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ มี
เงินเหลือร้อยละ 
30.0 – 34.9 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ มี
เงินเหลือร้อยละ 
25.0 – 29.9 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ มี
เงินเหลือร้อยละ 
20.0 - 24.9 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอ าเภอ
น้อยกว่าร้อยละ 
20 

 
 
 
 



 

ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า ๒๓ 
 

 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

22 ร้อยละของกำรคัด
กรองหำผู้ป่วยวัณโรค
รำยใหม่ในประชำกร
กลุ่มเสี่ยง 

≥ร้อยละ ๙๕ 
ของประชากร
กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคัดกรองหา
ผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม ่
 

≤ ร้อยละ ๖๔ ร้อยละ  
๖๕-๗๔ 

ร้อยละ  
๗๕-๘๔ 

ร้อยละ  
๘๕-๙๔ 

≥ร้อยละ ๙๕ 10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

23 อัตรำกำรเสียชีวิต
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรำย
ใหม่ 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ 

≥ร้อยละ  
๒๐ 

ร้อยละ  
๑๖-๑๙ 

ร้อยละ  
๑๐-๑๕ 

ร้อยละ  
๖-๙ 

≤ ร้อยละ  
๕ 

10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

24 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรควบคุม
สถำนกำรณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 

      10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ รอบ 6 เดือน ≤ ๕๐ คะแนน ๕0 – ๕9 

คะแนน 
60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

 ≥๘๐ คะแนน 

รอบ12 เดือน ≤ 59 คะแนน 60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

80 – 89 
คะแนน 

≥ 90 คะแนน 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

25 อัตรำป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 
25 ของค่ำ 
มัธยฐำน 5 ปี ย้อนหลัง 

ลดลงร้อยละ 
25 ของ

ค่ามัธยฐาน 
5 ปี 

ย้อนหลัง 

≤ร้อยละ 
20.99 

ร้อยละ  
21 – 23.99 

ร้อยละ  
24 – 26.99 

ร้อยละ  
27 – 29.99 

≥ร้อยละ 30  10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

26 ร้อยละควำมครอบคลุม
กำรได้รับวัคซีนครบชุดใน
เด็กอำยุครบ 1 ปี 
 

      10 กลุ่มงำน
ควบคุม
โรคติดต่อ รอบ 6 

เดือน 
< ร้อยละ  
60.99 

ร้อยละ  
61.00-63.99 

ร้อยละ  
64.00-66.99 

ร้อยละ  
67.00-69.99 

ร้อยละ > 
70 

รอบ12 
เดือน 

< ร้อยละ  
93.99 

ร้อยละ  
94.00-94.99 

ร้อยละ  
95.00-95.99 

ร้อยละ  
96.00-96.99 

ร้อยละ  
97.00 

27 ร้อยละของเด็กอำยุ  
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 62      10 กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ  1.ความครอบคลุมของเด็ก

อายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่ง
น้ าหนักวัดส่วนสูง  

 น้อยกว่า  75 75.1 – 80.0 80.1-85.0 85.1 -90.0 > 90 30 

 2.ร้อยละของเด็กอายุ  
0-5 ปี มีภาวะเตี้ย   

 มากกว่า 16 14.1 – 16.0 12.1 -14.0 10.1 – 12.0 น้อยกว่า 10 40 

 3.ร้อยละของเด็กอายุ  
0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยลดลง 

 เพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลเดมิ 

ลดลงร้อยละ 0.0 
- 0.5 

ลดลงร้อยละ 0.6 
- 1.0 

ลดลงร้อยละ 1.0 
- 1.5 

ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 1.5 

40 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

28 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนชุมชน
จัดกำรและแก้ไข
ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 10 กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 

29 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำอ ำเภอ TO 
BE NUMBER ONE 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 10 กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 
 

30 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรเฝ้ำระวังและ
ป้องกันกำรพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอำยุ 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 10 กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 
ระหว่ำง 

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
กับ  

หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
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ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 

 

 
1.หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 รอ้ยละความส าเร็จ
ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่าน
การประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

รอบ 6 
เดือน 

>ร้อยละ 50 
ผ่านขั้นตอนท่ี 

3 

ร้อยละ 60-69 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ70-79 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ80-89 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

>ร้อยละ90 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

 

10 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 12 
เดือน 

<ร้อยละ 65 
ผ่าน HA ขั้น 

3 

ร้อยละ 65-69 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ70-74 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ75-79 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

>ร้อยละ80ผ่าน 
HA ขั้น 3 

2 ร้อยละของ รพ.
สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรพัฒนำคุณภำพ  
รพ.สต.ติดดำว 

รอบ 6 
เดือน 

>ร้อยละ ๖0 
ผ่านขั้นตอนท่ี 

3 

ร้อยละ 6๑-๗๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ7๑-๘๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ8๑-๙๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ ๙๑ –๑๐๐ 
ขั้นตอนท่ี 3 

 

15 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 12 
เดือน 

>ร้อยละ ๖0 
รพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.
สต.ตดิดาว 

ระดับ 5 ดาว 

ร้อยละ 6๑-๗๐ 
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 

ร้อยละ7๑-๘๐ 
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 

ร้อยละ8๑-๙๐ 
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ระดับ 5 ดาว 

ร้อยละ ๙๑ –๑๐๐ 
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ตดิดาว ระดับ 5 

ดาว  
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3. ร้อยละของ
อ ำเภอผ่ำน
เกณฑ์กำร
ประเมินกำร
พัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ที่มีคุณภำพ 

รอบ 6 เดือน >ร้อยละ ๖0 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ 6๑-๗๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ7๑-๘๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ8๑-๙๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ ๙๑ –๑๐๐ 
ขั้นตอนท่ี 3 

 

15 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 

รอบ 12 
เดือน 

ร้อยละ ๑๐๐
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ 
(UCCARE) โดย
มีผลลัพธ์การ
พัฒนาตั้งแต่

ระดับหนึ่งขึ้นไป
ทุกข้อ 

ร้อยละ ๑๐๐ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มี

คุณภาพ 
(UCCARE) โดยมี
ผลลัพธ์การพัฒนา
ตั้งแต่ระดับสอง

ขึ้นไปทุกข้อ 

ร้อยละ ๑๐๐ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มี

คุณภาพ 
(UCCARE) โดยมี
ผลลัพธ์การพัฒนา
ตั้งแต่ระดับสาม

ขึ้นไปทุกข้อ 

ร้อยละ ๑๐๐ผ่านเกณฑ์
การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคณุภาพ 
(UCCARE) โดยมีผลลัพธ์
การพัฒนาตั้งแต่ระดับ
สามขึ้นไปทุกข้อและขับ 
เคลื่อนประเด็นฯ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนและดูแลกลุ่ม
เปราะบางอย่างน้อย ๒ 

ประเด็น 

ร้อยละ ๑๐๐ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ 

(UCCARE) ตามข้อ
๓และ ข้อ๔ และ

อ าเภอมีการทบทวน
ถอดบทเรียนใน
ระดับพื้นที่มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมในระดับ
พื้นที่อย่างน้อย ๑ 

เรื่อง 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของส่วนรำชกำรใน
สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขที่
ด ำเนินกำรพัฒนำ  
คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครฐัผ่ำน
เกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

รอบ 6 
เดือน 

>ร้อยละ ๖0 
ผ่านขั้นตอนที่ 

3 

ร้อยละ 6๑-๗๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

3 

ร้อยละ7๑-๘๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

3 

ร้อยละ8๑-๙๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

3 

ร้อยละ ๙๑ –
๑๐๐ 

ขั้นตอนที่ 3 
 

15 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร รอบ 12 

เดือน 
>ร้อยละ ๖0 
ผ่านขั้นตอนที่ 

5 

ร้อยละ 6๑-๗๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

5 

ร้อยละ7๑-๘๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

5 

ร้อยละ8๑-๙๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

5 

ร้อยละ ๙๑ –
๑๐๐ 

ขั้นตอนที่ 5 
 

5 ควำมส ำเร็จของกำร
จัดตั้งหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิและ
เครือข่ำยหน่วย
บริกำรปฐมภูมิ ตำม
พระรำชบัญญัติ
ระบบสุขภำพปฐม
ภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

รอบ 6 
เดือน 

>ร้อยละ ๖0 
ผ่านขั้นตอนที่ 

3 

ร้อยละ 6๑-๗๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

3 

ร้อยละ7๑-๘๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

3 

ร้อยละ8๑-๙๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

3 

ร้อยละ ๙๑ –
๑๐๐ 

ขั้นตอนที่ 3 
 

15 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร รอบ 12 

เดือน 
>ร้อยละ ๖0 
ผ่านขั้นตอนที่ 

5 

ร้อยละ 6๑-๗๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

5 

ร้อยละ7๑-๘๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

5 

ร้อยละ8๑-๙๐ 
ผ่านขั้นตอนที่ 

5 

ร้อยละ ๙๑ –
๑๐๐ 

ขั้นตอนที่ 5 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

6 ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้ำหมำยที่
ได้รับกำรดูแลจำก 
อสม.หมอประจ ำ
บ้ำน มีคุณภำพชีวิต
ที่ด ี

รอบ 6 
เดือน 

>ร้อยละ ๖0 ผ่าน
ขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ 6๑-๗๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ7๑-๘๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ8๑-๙๐ 
ผ่านขั้นตอนท่ี 3 

ร้อยละ ๙๑ –
๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

15 กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพและ
รูปแบบ
บริกำร 
 
 
 
 
 

รอบ 12 
เดือน 

<ร้อยละ ๖0 
ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ า

บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ร้อยละ 6๑-๖๕ 
ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ า

บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ร้อยละ๖6 – ๗๐ 
ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ า

บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ร้อยละ๗๑ – ๗๕ 
ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ า

บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ร้อยละ >๗๕ 
ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ า

บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี  

 รวม 100  
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ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 

 

 
2.หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ  
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของเด็กอำยุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 
62 

     ร้อยละ 
25 

กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ ความครอบคลุม 

(น้ าหนัก 30%) 
 น้อยกว่า  75 75.1 – 80.0 80.1-85.0 85.1 -90.0 > 90 

เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย  
(น้ าหนัก 40%) 

 มากกว่า 16 14.1 – 16.0 12.1 -14.0 10.1 – 12.0 น้อยกว่า 10 

เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
ลดลง 
(น้ าหนัก 40%) 

 เพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลเดมิ 

ลดลงร้อยละ 0.0 
- 0.5 

ลดลงร้อยละ 0.6 
- 1.0 

ลดลงร้อยละ 1.0 
- 1.5 

ลดลงมากกว่าร้อย
ละ 1.5 

 
 
 
 



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 32 
 

 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน
ชุมชนจัดกำรและ
แก้ไขปัญหำกำรฆ่ำ
ตัวตำย 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ร้อยละ 
25 

กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 

3 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำ
อ ำเภอ TO BE 
NUMBER ONE 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ร้อยละ 
25 

กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 

4 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันกำร
พลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอำยุ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ร้อยละ 
25 

กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สุขภำพ 

 รวม 100  
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ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
 
 

 
3.หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพติด 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรพัฒนำระบบ
ประสำนงำน 
สนับสนุน สร้ำงเสริม
กำรป้องกัน ดูแล และ
ใช้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อ
เข้ำถึงบริกำรด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

ผ่านเกณฑ์
ทั้ง 5 

ขั้นตอน 

     20 กง.ควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภำพจิต
และยำเสพติด รอบ 6 

เดือน 
ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2 ร้อยละชุมชนผ่ำน
เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 
ชุมชนวิถีใหม่ ห่ำงไกล 
NCDs 
 
 

ร้อยละ 50      20 กง.ควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภำพจิต
และยำเสพติด 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

3 ร้อยละของอ ำเภอมี
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC)และทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) ที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้จริง 
 
 
 

ร้อยละ 85      20 กง.ควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภำพจิต
และยำเสพติด 

รอบ 6 
เดือน 

ร้อยละ 70 
(ด าเนินการ
ขั้นตอนที่ 1) 

- ร้อยละ 75 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1-2) 

- ร้อยละ 80 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1-3) 
รอบ 12 
เดือน 

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) 

ร้อยละ 90 
(ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1-5) 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 กำรบ ำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้
ยำเสพติด ผู้มีปัญหำ
สุขภำพจิตและผู้ติด
สุรำเรื้อรัง  โดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลำง  
( Community 
Based Treatment 
And care : CBTx) 
 

ระดับ 5      20 กง.ควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภำพจิต
และยำเสพติด 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

5 ร้อยละตรวจติดตำม
กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบำหวำน และ/
หรือควำมดันโลหิตสูง 

      20 กง.ควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภำพจิต
และยำเสพติด 

1.1 ร้อยละกำรตรวจ
ติดตำมกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบำหวำน 

≥ร้อยละ 60      

รอบ 6 เดือน มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

29 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

29.5 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

30 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

30.5 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

31 
รอบ 12 เดือน มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 
58 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

59 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

60 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

61 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

62 
1.2 ร้อยละกำรตรวจ
ติดตำมกลุ่มสงสัยป่วย
โรคควำมดันโลหิตสูง 

≥ร้อยละ 70      

รอบ 6 เดือน มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

34 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

34.5 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

35 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

35.5 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

36 
รอบ 12 เดือน มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 
68 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

69 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

70 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

71 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

72 
 รวม 100  
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ระหว่ำง  
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4.หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข  
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของโรงพยำบำลที่
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
(RDU) 

-RDU ขั้นที่ 2 
60% 
-RDU ขั้นที่ 3 
20% 

มีจ านวน รพ. 
ที่ ผ่าน  RDU  
ขั้นที่  1  ร้อย

ละ ๑๐๐    

มีจ านวน รพ. 
ที่ ผ่าน  RDU  
ขั้นที่  ๒  ร้อย
ละ ๓1-๔๐   

มีจ านวน รพ. 
ที่ ผ่าน  RDU  
ขั้นที่  ๒  ร้อย
ละ ๔๑-๕๐ 

มีจ านวน รพ. 
ที่ ผ่าน  RDU  
ขั้นที่  ๒  ร้อย
ละ ๕๑-๖๐  
และ รพ.ที่ 
ผ่าน  RDU  

ขั้นที่  ๓  ร้อย
ละ ๑- ๑๐ 

มีจ านวน รพ. 
ที่ ผ่าน  RDU  
ขั้นที่  ๒ ≥ 
ร้อยละ 60   
และ รพ.ที่ 
ผ่าน  RDU  
ขั้นที่  ๓  ≥ 
ร้อยละ ๒๐ 

 

50 กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สำธำรณสุข 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ได้รับกำร
ตรวจสอบได้
มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 80 ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รบั
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน < 
ร้อยละ 70 

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รบั
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน ≥ 
ร้อยละ 70 

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รบั
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน ≥ 
ร้อยละ 80 

มีกลไกการ
ด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

และภาคี
เครือข่าย + 
ผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ได้รบั
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน ≥ 
ร้อยละ 90 

 

ขั้นตอนที่ 4 + 
ผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ได้รบั
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน ≥ 
ร้อยละ 95 

50 กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สำธำรณสุข 

 รวม 100  
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ระหว่ำง  
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5.หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำร
สุขภำพช่องปำกใน รพ.
สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำม
เกณฑ์ 
 

ไม่ 
น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

น้อยกว่าร้อย
ละ 55.0 

ร้อยละ  
55.0-59.9 

ร้อยละ  
60.0-64.9 

ร้อยละ  
65.0-69.9 

มากกว่าร้อยละ 
69.9 

ร้อยละ 
35 

กลุ่มงำนทันต
สำธำรณสุข 

2 อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพ
ช่องปำกของประชำชนใน
พื้นที่ 
 

ประชากรในพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ ใช้บริการ
สุขภาพช่องปาก 
 

     ร้อยละ 
35 

กลุ่มงำนทันต
สำธำรณสุข 

รอบ 6 เดือน <18.0 18.0-19.9 20.0-21.9 22.0-23.9 >23.9 

รอบ 12 เดือน <38.0 38.0-39.9 40.0-41.9 42.0-43.9 >43.9 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละผู้สูงอำยุได้รับ
บริกำรใส่ฟันเทียม
พระรำชทำนตำมเป้ำหมำย
ของจังหวัด 

ผู้สูงอายุร้อยละ 
100 ได้รับบริการ
ใส่ฟันเทียม
พระราชทานตาม
เป้าหมายของ
จังหวัด 

     ร้อยละ 
30 

กลุ่มงำนทันต
สำธำรณสุข 

รอบ 6 เดือน ≤19.9 20.0-29.9 30.0-39.9 40.0-49.9 ≥50.0 

รอบ 12 เดือน ≤69.9 70.0-79.9 80.0-89.9 90.0-99.9 ≥100.0 

 รวม 100  
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ระหว่ำง  
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6.หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ 

 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 หน่วยบริกำรที่ประสบ
ภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน   
ระดับ ๖ - 7 

ระดับ 3 มีหน่วยบริการ
ประสบวิกฤติ
ทางการเงิน

ระดับ ๖ ร้อย
ละ ๕๐.๐ 

(4 แห่งขึ้นไป) 
ไม่มรีะดับ ๗ 

มีหน่วยบริการ
ประสบวิกฤติ
ทางการเงิน
ระดับ ๖ 

ร้อยละ ๖๒.๕        
(3 แห่งขึ้นไป) 
ไม่มรีะดับ ๗ 

มีหน่วยบริการ
ประสบวิกฤติ
ทางการเงิน
ระดับ ๖ 

ร้อยละ ๗๕.๐        
(๒ แห่งขึ้นไป) 
ไม่มรีะดับ ๗ 

มีหน่วยบริการ
ประสบวิกฤติ
ทางการเงิน
ระดับ ๖ 

ร้อยละ ๘๗.๕        
(๑ แห่งขึ้นไป) 
ไม่มรีะดับ ๗ 

ไม่มีหน่วย
บริการประสบ

วิกฤติทาง
การเงิน 
ระดับ ๖ 
ระดับ ๗ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐ 
         

10 กลุ่มงำนประกัน
สุขภำพ 

2 คะแนนคุณภำพบัญชีของ
หน่วยบริกำรแม่ข่ำย 
 

ระดับ 3 คะแนนคุณภาพ
น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 
ร้อยละ 60 

 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 61-70 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 71-80 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 81-90 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 91-

100 

20 กลุ่มงำนประกัน
สุขภำพ 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
รำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำมดี 
เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 

ระดับ3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 30 กลุ่มงำนประกัน
สุขภำพ 

4 ร้อยละเงินคงเหลือใน
กองทุนสุขภำพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่รำยอ ำเภอ 

น้อยกว่า 
ร้อยละ20 

     20 กลุ่มงำนประกัน
สุขภำพ 

รอบ6 เดือน มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือ 

≥ร้อยละ ๖๖.๐ 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือ 

ร้อยละ 
๖๑.0 – ๖๕.๐ 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือ 

ร้อยละ  
๕๖.0-๖0.๐ 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือ 

ร้อยละ  
๕๑.0-๕5.๐ 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือ 
≤ ร้อยละ  

50.๐ 
รอบ12
เดือน 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือ

มากกว่า ร้อยละ 
35 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือร้อย
ละ 30.0 – 

34.9 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือร้อย
ละ 25.0 – 

29.9 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ 
มีเงินเหลือร้อย

ละ 20.0 - 
24.9 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ ในอ าเภอ
น้อยกว่าร้อยละ 

20 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

5 ร้อยละของหน่วยบริกำร มี
ผลต่ำงของแผนและผล ใน
หมวดรำยได้/ค่ำใช้จ่ำย 
(สูงหรือต่ ำกว่ำแผน)  ไม่
เกินร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 75 หน่วยบริการ
สามารถควบคุม
แผนและผลงาน 
ในหมวดรายได/้
ค่าใช้จ่าย ไม่
เกินเกณฑ์ที่
ก าหนด  
ร้อยละ 50 
(4 แห่ง) 

หน่วยบริการ
สามารถควบคุม
แผนและผลงาน 
ในหมวดรายได/้
ค่าใช้จ่าย ไม่
เกินเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 
62.5 
(5 แห่ง) 

หน่วยบริการ
สามารถควบคุม
แผนและผลงาน 
ในหมวดรายได/้
ค่าใช้จ่าย ไม่
เกินเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 
75 
(6 แห่ง) 

หน่วยบริการ
สามารถควบคุม
แผนและผลงาน 
ในหมวดรายได/้
ค่าใช้จ่าย ไม่
เกินเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 
87.5 
(7 แห่ง) 

หน่วยบริการ
สามารถควบคุม
แผนและผลงาน 
ในหมวดรายได/้
ค่าใช้จ่าย ไม่
เกินเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
(8 แห่ง) 
 

20 กลุ่มงำนประกัน
สุขภำพ 

 รวม 100  
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ระหว่ำง  
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7.หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของรพ.สต.ใน
พื้นที่มีห้องปลอดฝุ่น 
(safe room) 

อย่ำงน้อย 1 
ต ำบล 1 รพ.

สต.ที่ได้
มำตรฐำน 

น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50-99 

ร้อยละ 100 
ของต าบลใน

พื้นที ่

ร้อยละ 100 
ของต าบล และ
ผ่านมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
ของต าบล ผ่าน
มาตรฐาน เป็น
ต้นแบบและมี
ดีเด่นหรือมี
นวัตกรรม 

25 กลุ่มงำนอนำมัย
สิงแวดล้อมและ
อำชีวอนำมัย 

2 ร้อยละของโรงพยำบำลที่
พัฒนำอนำมัย
สิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
 

- ร้อยละ 80 
ผ่ำนเกณฑ์
ระดับดีมำก 
(7 แห่ง) 
- ร้อยละ 40 
ผ่ำนเกณฑ์
ระดับดีมำก 
plus (4 
แห่ง) 

ระดับดีมาก 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 25 

ระดับดีมาก 
ร้อยละ 26-39 

ระดับดีมาก 
ร้อยละ 40-49 

ระดับดีมาก 
ร้อยละ  

50 ข้ึนไป 

ระดับดีมาก 
ร้อยละ  

50 ข้ึนไป และ
ระดับดีมาก 
Plus ร้อยละ 
40 ข้ึนไป  

25 กลุ่มงำนอนำมัย
สิงแวดล้อมและ
อำชีวอนำมัย 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระดับ
เทศบำล) มีกำรพัฒนำ
คุณภำพระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 
 

ร้อยละ 65 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5๘ 

ร้อยละ 
58-64 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
64-75 

มากกว่า 
ร้อยละ 75 
และมดีีเด่น 

25 กลุ่มงำนอนำมัย
สิงแวดล้อมและ
อำชีวอนำมัย 

4 จังหวัดมีกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภำพ (อำหำร
ริมบำทวิถี : Street Food 
Good Health) 
 

สถำน
ประกอบกำร
ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
อำหำรริมบำท
วิถี จ ำนวน1 
แห่ง 

     25 กลุ่มงำนอนำมัย
สิงแวดล้อมและ
อำชีวอนำมัย 

รอบ 6 เดือน ไม่ม ี มี 1 แห่ง 
และยังไม่ผ่าน

เกณฑ ์

มี 1 แห่ง 
และผา่นเกณฑ์

ด้านที่ 1  

มี 1 แห่ง 
และผา่นเกณฑ์
ด้านที่ 1 และ 

2 

มี 1 แห่ง 
และผา่นเกณฑ์ 
ด้านที่ 1 2 3 

และ4  
รอบ12 เดือน มี 1 แห่ง 

และยังไม่ผ่าน
เกณฑ ์

มี 1 แห่ง 
และผา่นเกณฑ์

ด้านที่ 1 

 มี 1 แห่ง 
และผา่นเกณฑ์

ด้านที่  
1 และ 2 

มี 1 แห่ง 
และผา่นเกณฑ์

ด้านที่  
1 2 และ 3 

มี 1 แห่ง 
และผา่นเกณฑ์ 

ด้านที่  
1 2 3 และ4  

รวม 100  
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8.หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของต าแหน่งว่างที่
สามารถใช้ได้คงเหลือ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 4 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 

25 กง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2 ร้อยละของความครบถ้วน     
ในการจัดท าค าสั่งในโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 

100 ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

25 กง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate) 

93 ร้อยละ  
78 

ร้อยละ  
83 

ร้อยละ  
88 

ร้อยละ  
93 

ร้อยละ  
98 

25 กง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4 ร้อยละของความส าเร็จในการ
คัดเลือกบุคคลขึ้นด ารงต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น ระดับช านาญการพิเศษ-
เชี่ยวชาญ 

90 ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

25 กง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รวม 100  



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 47 
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9.หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของกำรคัดกรองหำ
ผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ใน
ประชำกรกลุ่มเสี่ยง 
 

≥ร้อยละ ๙๕ ≤ร้อยละ 
๖๔ 

ร้อยละ 
๖๕-๗๔ 

ร้อยละ 
๗๕-๘๔ 

ร้อยละ 
๘๕-๙๔ 

≥ร้อยละ 
๙๕ 

20 กลุ่มงำนควบคุม
โรคติดต่อ 

2 อัตรำกำรเสียชีวิตผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรำยใหม่ 
 

น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๕ 

≥ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ  
๑๖-๑๙ 

ร้อยละ  
๑๐-๑๕ 

ร้อยละ  
๖-๙ 

≤ ร้อยละ ๕ 20 กลุ่มงำนควบคุม
โรคติดต่อ 

3 ควำมครอบคลุมกำรได้รับ
วัคซีนครบชุดในเด็กอำยุครบ 
1 ปี 
 

รอบ 6 เดือน < ร้อยละ  
60.99 

ร้อยละ  
61.00-63.99 

ร้อยละ  
64.00-66.99 

ร้อยละ  
67.00-69.99 

ร้อยละ > 
70 

20 กลุ่มงำนควบคุม
โรคติดต่อ 

รอบ 12 เดือน < ร้อยละ  
93.99 

ร้อยละ  
94.00-94.99 

ร้อยละ  
95.00-95.99 

ร้อยละ  
96.00-96.99 

ร้อยละ  
97.00 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ระดับควำมส ำเร็จใน 
กำรควบคุมสถำนกำรณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 

ระดับ ๓      20 กลุ่มงำนควบคุม
โรคติดต่อ 

รอบ 6 เดือน ≤ ๕๐ 
คะแนน 

๕0 – ๕9 
คะแนน 

60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

 ≥๘๐ 
คะแนน 

รอบ12 เดือน ≤ 59 
คะแนน 

60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

80 – 89 
คะแนน 

≥ 90 
คะแนน 

 
5 อัตรำป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

ร้อยละ 25 ของค่ำมัธยฐำน  
5 ปี ย้อนหลัง 
 

 ≤ร้อยละ 
20.99 

ร้อยละ  
21 – 23.99 

ร้อยละ  
24 – 26.99 

ร้อยละ  
27 – 29.99 

≥ร้อยละ  
30  

20 กลุ่มงำนควบคุม
โรคติดต่อ 

รวม 100  
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10.หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน  ITA 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
0.00–69.99 

ร้อยละ 
70.00-81.99 

ร้อยละ 
82.00-86.99 

ร้อยละ 
87.00-91.99 

ร้อยละ 
92.00-100.00 

30 กลุ่มงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

2 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัด
วำงระบบตรวจสอบภำยใน
ควบคุมภำยในและบริหำร
ควำมเสี่ยง 
 

รอบ6 เดือน - - ขั้นตอนท่ี  
1 

ขั้นตอนท่ี  
1 - 2 

ขั้นตอนท่ี  
1 – 3 

 

30 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

รอบ12เดือน ขั้นตอนท่ี  
1 

ขั้นตอนท่ี  
1-2 

ขั้นตอนท่ี  
1-3 

ขั้นตอนท่ี  
1-4 

ขั้นตอนท่ี  
1-5 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ  ของ
หน่วยงำนในส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดและ
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ 
 

รอบ6 เดือน 30 – 34.99 35- 39.99 40 - 44.99 45 - 49.99 50 – 54 20 กลุ่มงำน
บริหำรงำนทั่วไป 

รอบ12เดือน 55 – 64.99 65 - 74.99 75  - 84.99 85 – 94.99 95 - 100 

4 ร้อยละจัดซื้อจัดจ้ำงงบ
ลงทุนแล้วเสร็จตำม
ข้อก ำหนดของกระทรวง 
ทุกโครงกำร 
 

รอบ6 เดือน -   - 55 - 64 65 – 74 75 – 84 20 กลุ่มงำน
บริหำรงำนทั่วไป 

รอบ12เดือน - - 75 – 84 85 – 94 95 - 100 

รวม 100  
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11.หัวหน้ำกลุ่มงำนนิติกำร 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
บุคลำกร/หน่วยงำนในสังกัด 
สสจ. ล ำพูน ที่ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนแล้วเสร็จ 
 

ร้อยละ 90 80 85 90 95 100 30 กลุ่มงำนนิติกำร 

2 ร้อยละของกำรสืบหำ
หลักทรัพย์ลูกหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่ง 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำ 
 

ร้อยละ 90 80 85 90 95 100 30 กลุ่มงำนนิติกำร 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำกฎหมำยและมีกำรบัง
คบใช ้

      40 กลุ่มงำนนิติกำร 

 1) ร้อยละของการตรวจเฝ้า
ระวังตามเป้าหมายแผนบูรณา
การกฎหมายด้านสุขภาพ อย่าง
น้อย 2 ฉบับ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ข้ึน
ไป 

 2) ร้อยละของการด าเนินคดี
กฎหมายด้านสุขภาพ ตาม
จ านวนคดีหรือเรื่องในทะเบียน
รับ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป 
 

รวม 100  
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12.หัวหน้ำกลุ่มงำนแพทย์แผนไทย 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับบริกำร 
ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค 
และฟื้นฟูสภำพด้วย
ศำสตร์กำรแพทย์แผน
ไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก   

ร้อยละ 20.5 น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๙.๐๐ 

ร้อยละ  
๑๙.๐๐- ๑๙.๙๙ 

ร้อยละ  
๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ 

ร้อยละ  
๒๑.๐๑ - ๒๒.๐๐ 

มากกว่าร้อยละ 
๒๒.๐๐ 

50 กลุ่มงำนแพทย์
แผนไทย 

2 จ ำนวนครั้ง (Visit) ที่
ผู้ป่วยได้รับยำที่มีกัญชำ
ปรุงผสมในหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขที่มีกำร
จัดบริกำรคลินิกกัญชำ
ทำงกำรแพทย์แบบบูรณำ
กำรต่อปี 

จ ำนวน ๕๐ 
ครั้งต่อปี 

     50 กลุ่มงำนแพทย์
แผนไทย 

รอบ 6 เดือน น้อยกว่า ๑๖  
ครั้งต่อ ๖ เดือน 

 

๑๖ - ๒๐  
ครั้งต่อ ๖ เดือน 

๒๑ - ๒๕  
ครั้งต่อ ๖ เดือน 

๒๖ - ๓๐  
ครั้งต่อ ๖ เดือน 

มากกว่า ๓๐  
ครั้งต่อ ๖ เดือน 

รอบ 12 เดือน น้อยกว่า ๓๑  
ครั้งต่อป ี

๓๑ - ๔๐  
ครั้งต่อป ี

๔๑ - ๕๐  
ครั้งต่อป ี

๕๑ - ๖๐  
ครั้งต่อป ี

มากกว่า ๖๐  
ครั้งต่อป ี
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ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ระหว่ำง  
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  

 
 

 
13.หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข 
 

ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน 
 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 20 กลุ่มงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

2 ร้อยละหน่วยบริกำรที่เป็น 
smart hospital 

ร้อยละ 75 >ร้อยละ 
20 

>ร้อยละ 45 >ร้อยละ 55 >ร้อยละ 65 >ร้อยละ 75 20 กลุ่มงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

3 ร้อยละการมีคลินิกโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

 >ร้อยละ 
๖๐ 

>ร้อยละ ๖๕ >ร้อยละ ๗๐ >ร้อยละ ๗๕ >ร้อยละ ๘๐ 20 กลุ่มงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 
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ล ำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรรับ
กำรตรวจรำชกำรและนิเทศ
งำนปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 
 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 20 กลุ่มงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

5 ร้อยละของ คปสอ. 
ที่มีผลกำรกำรด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์คปสอ.ติดดำว 
 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
20 – 29.99 

ร้อยละ 
30 – 39.99 

ร้อยละ 
40 – 49.99 

ร้อยละ 
50 – 59.99 

ร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

20 กลุ่มงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

รวม 100  
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รายละเอียดตัวชี้วดั(KPI Template) 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement :PA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
2. หน่วยวัด  :  ระดับ  
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :   - RDU ขั้นที่ 2 60% 
    - RDU ขั้นที่ 3 20%   
4. น้ำหนัก :  ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย: 
(1) RDU : โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
(1) RDU เป็นการประเมินการดำเนินงานระดับอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ซึ่งประกอบด้วยการ
ประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ RDU in community 
- RDU Hospital หมายถึงโรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.)/โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกในชื่ออ่ืน 
- RDU community หมายถึงการดำเนินการเพื่อทำให้เกิด RDU  ในระดับอำเภอ/เขตของกรุงเทพมหานคร 
 

1.1 การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้ 
▪ RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่

กำหนด 
2. การดำเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ใน

บัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
4. จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริม

การขายยา ผ่านระดับ 3 
 

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ 
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอที่มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 

 

 

 

 

 

1.ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
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▪ RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  

โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
กำหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้ง 4 
ตัวชี้วัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 
%, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ
10  

4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทำงานบกพร่อง 
ไม่เกินร้อยละ 5 

5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, 
ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 
 

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ 
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 

▪ RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan 
ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด  
(หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มือ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 
40 %, APL ≤ 10 %) 
 

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ  
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
 

   
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ทุกตัวชี้วัด 
2 ผ่าน RDU  ขั้นที่ 1 และผ่าน RDU  ขั้นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 6-9   อย่างน้อย 2 ตัวชี้วัด 
3 ผ่าน RDU ขั้นที่ ๑ และผ่าน RDU  ขั้นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 6-9   อย่างน้อย ๓ ตัวชี้วัด 
4 ผ่าน RDU ขั้นที่ ๒  ทุกตัวชี้วัด 
5 ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ทุกตัวชี้วัด 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ – 31 มีนาคม 256๔) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
1 2 3 4 5 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

1 2 3 4 5 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 256๓ 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU) 
 

- RDU ขั้นที่ 2 60% 
- RDU ขั้นที่ 3 20% 
 

RDU ขั้น 1 
ร้อยละ 100 
และ RDU ขั้น 

2 ร้อยละ 
12.5 

RDU ขั้น 1 
ร้อยละ 100 
RDU ขั้น 2 

ร้อยละ 37.5 
RDU ขั้น 3 

ร้อยละ 25.0 

RDU ขั้น 1 
ร้อยละ 100 
RDU ขั้น 2 
ร้อยละ ๗๕ 
RDU ขั้น 3 

ร้อยละ ๑๒.๕ 
 

10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางอินทริยา  อินทพันธุ์    หมายเลขโทรศัพท์    053-093725  ต่อ  120 
           2.นายเอกอดุลย์  บุตรแก้ว    หมายเลขโทรศัพท์    053-093725  ต่อ  127 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 80 
3. เป้าหมาย  : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และ เครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจาก
สถานที่ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เก็บตัวอย่างของจังหวัด/อำเภอ เพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วย ชุดทดสอบเบื้องต้น    
6. สูตรการคำนวณ:  

(A/B) x 100  
A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด  
B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบทั้งหมด  

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน < ร้อยละ 70 
 

2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 
 

3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 80 
 

4 มีกลไกการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  
และภาคีเครือข่าย + ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 90 
 

5 ขั้นตอนที่ 4 + ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 95 
 

 
 
 
 

2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 ตามเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผล
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 ตามเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผล
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

เท่ากับ 2 
คะแนน 

3 ตามเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผล
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

4 ตามเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผล
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ + มีการจัดการ
ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) และภาคี
เครือข่าย 

เท่ากับ 4 
คะแนน 

5 ตามเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผล
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ + มีการจัดการ
ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) และภาคี
เครือข่าย 

เท่ากับ 5 
คะแนน 

 
๘.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ การประเมินรอบ 6 เดือน ใช้เกณฑ์ เหมือนรอบ 12 เดือน 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

ร้อยละ 80  97 98 97 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประเด็นปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค จัดการ/ดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และภาคีเครือข่าย 
 
11. ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางอินทริยา  อินทพันธุ์    หมายเลขโทรศัพท์    053-093725  ต่อ  120 
     2.นางเบญจพร  เกษรพรม    หมายเลขโทรศัพท์    053-093725  ต่อ  127 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   :  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี 
2. หน่วยวัด  :  ร้อยละอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :  ประชากรในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ใช้บริการสุขภาพช่องปาก 
4. น้ำหนัก  :  ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย  :  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง อัตราการใช้บริการส่งเสริม สุขภาพช่องปาก    
ทันตกรรมป้องกัน บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน บริการทันตกรรมเฉพาะทาง และบริการฟ้ืนฟูสภาพช่อง
ปาก ทั้งในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี 
6. สูตรการคำนวณ  : 
 
แหล่งข้อมูล ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟ้ม 

(http://hdcservice.moph.go.th)  
 

รายการข้อมูล 1 จำนวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี (คนต่อสถานบริการ) 
จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ->  
1.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ) 
 

รายการข้อมูล 2 ประชากรในพ้ืนที่ 
จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> ข้อมูลเพ่ือตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพช่องปาก -> ข้อ 1 OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมรวม
ทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)(ใช้แบบความครอบคลุม) -> คอลัมภ์ B 
(ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด(คน)) 
 

สูตรการคำนวณตัวชี้วัด 
 

รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100   

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 น้อยกว่าร้อยละ 38.0 
2 ร้อยละ 38.0-39.9  
3 ร้อยละ 40.0-41.9 
4 ร้อยละ 42.0-43.9 
5 มากกว่าร้อยละ 43.9 

 
 
 
 

3.อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
<18.0 18.0-19.9 20.0-21.9 22.0-23.9 >23.9 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
<38.0 38.0-39.9 40.0-41.9 42.0-43.9 >43.9 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก 
ของประชาชนในพ้ืนที่ 

ร้อยละ (คน) 34.3 34.2 31.7 

 
10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟ้ม (http://hdcservice.moph.go.th)  
 

11. ประสานงานตัวช้ีวัด   : 1.นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ 081-5945215 
        2.นางสาววรางคณา ขานวล    หมายเลขโทรศัพท์ 095-4467736 
     หน่วยงาน  :  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของผู ้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ        

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ 20.5 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพแบบไม่นอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ที่ได้รับบริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ การบริการรักษาพยาบาล ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เทียบกับผู้ป่วยนอกทั้งหมด 
6. สูตรการคำนวณ: 
 
A = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทย) 
B = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(B/A) x 100 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 น้อยกว่าร้อยละ ๑๙.๐๐ 
2 ร้อยละ ๑๙.๐๐ - ๑๙.๙๙ 
3 ร้อยละ ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ 
4 ร้อยละ ๒๑.๐๑ - ๒๒.๐๐ 
5 มากกว่าร้อยละ ๒๒.๐๐ 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

8.3 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่าร้อย
ละ ๑๙.๐๐ 

ร้อยละ ๑๙.๐๐ 
- ๑๙.๙๙ 

ร้อยละ ๒๐.๐๐ 
- ๒๑.๐๐ 

ร้อยละ ๒๑.๐๑ 
- ๒๒.๐๐ 

มากกว่าร้อยละ 
๒๒.๐๐ 

  

4.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ        
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
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8.4 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
๑๙.๐๐ 

ร้อยละ ๑๙.๐๐ - 
๑๙.๙๙ 

ร้อยละ ๒๐.๐๐ 
- ๒๑.๐๐ 

ร้อยละ ๒๑.๐๑ 
- ๒๒.๐๐ 

มากกว่าร้อยละ 
๒๒.๐๐ 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู ้ป่วยนอกทั ้งหมดที่
ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ ร้อยละ 
๒๗.๒๔ 

ร้อยละ 
๒๔.๑๕ 

ร้อยละ 
๒๒.๕๗ 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  1.นายเกรียงไกร ยังฉิม      หมายเลขโทรศัพท์...๐๘๑-๖๗๑๔๕๐๕... 
          2.นางสาวพันธิตรา บุตรนุชิต  หมายเลขโทรศัพท์...๐๘๓-๗๖๕๒๒๒๗... 

     หน่วยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   :  จำนวนครั้ง (Visit) ที่ผู้ป่วยได้รับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในหน่วยบริการสาธารณสุขทีมี่ 
                     การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการต่อปี 
2. หน่วยวัด  : จำนวนครั้ง (Visit) ต่อปี 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :  จำนวน ๕๐ ครั้งต่อปี 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 จำนวนครั้ง (Visit) ที่ผู้ป่วยได้รับยาที่มีกัญชาปรุงผสม ทั้งสารสกัดกัญชา หรือตำรับยาแผนไทย หรือ
น้ำมันกัญชา ต่อปี ในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
6. สูตรการคำนวณ:  ไม่มี 
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 น้อยกว่า ๓๑ ครั้งต่อปี 
2 ๓๑ - ๔๐ ครั้งต่อปี 
3 ๔๑ - ๕๐ ครั้งต่อปี 
4 ๕๑ - ๖๐ ครั้งต่อปี 
5 มากกว่า ๖๐ ครั้งต่อปี 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

8.5 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่า ๑๖ 

ครั้งต่อ ๖ เดือน 
๑๖ - ๒๐ ครั้ง
ต่อ ๖ เดือน 

๒๑ - ๒๕ ครั้ง
ต่อ ๖ เดือน 

๒๖ - ๓๐ ครั้ง
ต่อ ๖ เดือน 

มากกว่า ๓๐ 
ครั้งต่อ ๖ เดือน 

  

5.จำนวนครั้ง (Visit) ที่ผู้ป่วยได้รับยาที่มกีัญชาปรุงผสมในหน่วยบริการสาธารณสุขที่มี 
                     การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการต่อปีด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
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8.6 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่า ๓๑ 
ครั้งต่อปี 

๓๑ - ๔๐ ครั้ง
ต่อปี 

๔๑ - ๕๐ ครั้ง
ต่อปี 

๕๑ - ๖๐ ครั้ง
ต่อปี 

มากกว่า ๖๐ 
ครั้งต่อปี 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

จำนวนครั้ง (Visit) ที่ผู้ป่วย
ได้รับยาที่มีกัญชาปรุงผสมใน
หน่วยบริการสาธารณสุขที่มี
การจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการต่อปี 
 

จำนวนครั้งต่อปี - - ๑๘ ครั้งต่อปี 

 
๑๐. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

ระบบรายงาน C-MOPH กระทรวงสาธารณสุข 
ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นายเกรียงไกร ยังฉิม... หมายเลขโทรศัพท์...๐๘๑-๖๗๑๔๕๐๕... 
        2.นางสาวพันธิตรา บุตรนุชิต... หมายเลขโทรศัพท์...๐๘๓-๗๖๕๒๒๒๗... 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  : ร้อยละตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
                 1.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
                 2.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เป้าหมาย :  1.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ร้อยละ 60 
                     2.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 70 
4. น้ำหนัก  :  ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย:      1.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
     1.1 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลโดยวิถีเจาะปลายนิ้วหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FCBG)หรือการตรวจระดับ
พลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) มีค่า≥126mg/dl หรือการตรวจระดับน้ำตาลโดย
เจาะปลายนิ้วจากการไม่อดอาหาร (BCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการไม่อดอาหาร (RPG) มี
ค่า ≥ 200 mg/dl และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ในปีงบประมาณ   
     1.2 การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ
ยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถาน
บริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ท้ังนี้ควรติดตามภายใน 3 – 6 เดือน) 
                        2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
                        1.กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการ
คัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140 – 179 mmHg และ/หรือ
ค่าระดับความดันโลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90 – 109 ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยความดัน
โลหิตสูงในปีงบประมาณ 
     2.กลุ่มได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บ้าน ตามแนวทาง
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หลังจากการได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชน 
 
6. สูตรการคำนวณ:  1.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

จำนวนประชาชนอายุ 35  ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน    X  100 
จำนวนประชาชนอายุ35 ปีขึ้นไปกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน ทั้งหมด 

                           2.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
จำนวนประชาชนอายุ 35  ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง  X  100 

จำนวนประชาชนอายุ35 ปีขึ้นไปกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ทั้งหมด 
 
 

6.ร้อยละตรวจติดตามกลุม่สงสัยปว่ยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
   6.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน 
   6.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคความดันโลหิตสูง                      
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
        1.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
                              1.ระดับคะแนนที่ 1 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 58 
   2.ระดับคะแนนที่ 2 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 59 
            3.ระดับคะแนนที่ 3 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
   4.ระดับคะแนนที่ 4 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 61 
   5.ระดับคะแนนที่ 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 62 
         2.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสงู 
            1.ระดับคะแนนที่ 1 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 68 
   2.ระดับคะแนนที่ 2 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 69 
            3.ระดับคะแนนที่ 3 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 
   4.ระดับคะแนนที่ 4 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 71 
   5.ระดับคะแนนที่ 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 72 
 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
         1.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
                              1 ระดับคะแนนที่ 1 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 29 
   2 ระดับคะแนนที่ 2 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 29.5 
            3 ระดับคะแนนที่ 3 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 
   4 ระดับคะแนนที่ 4 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.5 
   5 ระดับคะแนนที่ 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 31 
         2.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสงู 
            1 ระดับคะแนนที่ 1 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 34 
   2 ระดับคะแนนที่ 2 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 34.5 
            3 ระดับคะแนนที่ 3 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 
   4 ระดับคะแนนที่ 4 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35.5 
   5 ระดับคะแนนที่ 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 36 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

 
 

          1.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
                              1 ระดับคะแนนที่ 1 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 58 
   2 ระดับคะแนนที่ 2 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 59 
            3 ระดับคะแนนที่ 3 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
   4 ระดับคะแนนที่ 4 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 61 
   5 ระดับคะแนนที่ 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 62 
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         2.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสงู 
            1 ระดับคะแนนที่ 1 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 68 
   2 ระดับคะแนนที่ 2 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 69 
            3 ระดับคะแนนที่ 3 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 
   4 ระดับคะแนนที่ 4 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 71 
   5 ระดับคะแนนที่ 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 72 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

1.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

ร้อยละ 

 
- 
 

- 
 

66.25 
 
 

2.การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ - - 67.97 
 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รายงานข้อมูลสะสม (จำนวนประชากรอายุ 35ปี กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจติดตามทุก 3 เดือน) /รายงาน NCD จา
เครือข่ายบริการทุก 3 เดือน และ HDC ทุกเดือน  
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางพัชรี    วีรพันธุ์      หมายเลขโทรศัพท์ 089 9524249 
             2.นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์    หมายเลขโทรศัพท์  053-093725-6 ต่อ 125  
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 094 - 6276543   
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินทางหมายเลข 1669 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : อัตราการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินทางหมายเลข 1669 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย: 

ผู้แจ้งเหตุ หมายถึง ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้ทราบเหตุ หรือผู้ประสบเหตุ ร้องขอความช่วยเหลือในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางโทรศัพท์หมายเลข 1669 
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หมายถึง หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดย
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
การแจ้งเหตุทั้งหมด หมายถึง การแจ้งเหตุในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากทุกช่องทาง เช่น โทรศัพท์
หมายเลขอ่ืน วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 

 

6. สูตรการคำนวณ: 
 

ร้อยละของแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินทางหมายเลข 1669 
เท่ากับ ( A / B ) x 100 
A= จำนวนครั้งที่ศูนย์รับแจ้งและสั่งการได้รับการแจ้งเหตุจากผู้แจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669 

ปีงบประมาณ 2564 
B= จำนวนการแจ้งเหตุทั้งหมดจากทุกช่องทางในปีงบประมาณ 2564 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 เพ่ิมข้ึน ≥ร้อยละ 2 
2 เพ่ิมข้ึน ≥ร้อยละ 4 
3 เพ่ิมข้ึน ≥ร้อยละ 6 
4 เพ่ิมข้ึน ≥ร้อยละ 8 
5 เพ่ิมข้ึน ≥ร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ร้อยละของแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินทางหมายเลข 1669 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบได้แก่รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
เพ่ิมข้ึน 

≥ร้อยละ 2 
เพ่ิมข้ึน 

≥ร้อยละ 4 
เพ่ิมข้ึน 

≥ร้อยละ 6 
เพ่ิมข้ึน 

≥ร้อยละ 8 
เพ่ิมข้ึน 

≥ร้อยละ 10 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 2 

 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 4 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 6 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 8 

เพ่ิมข้ึน 
≥ร้อยละ 10 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของแจ้งเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉินทางหมายเลข
1669 
จำแนกรายอำเภอ 
เมือง 
แม่ทา 
ป่าซาง 
บ้านโฮ่ง 
ลี้ 
ทุ่งหัวช้าง 
บ้านธิ 
เวียงหนองล่อง 

ร้อยละ ร้อยละ 
56.40 

 
 

60.70 
24.27 
54.31 
52.32 
58.50 
58.88 
76.92 
37.67 

ร้อยละ 
61.52 

 
 

67.84 
26.83 
52.95 
50.99 
64.94 
65.47 
77.23 
41.53 

ร้อยละ 
63.88 

 
 

71.14 
24.22 
53.56 
60.81 
69.94 

65 
79.37 
40.46  
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10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลจากระบบข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศ ITEMS และ    
     Data warehouse วิธีการจัดเก็บ :.จากการบันทึกข้อมูลโปรแกรมรับแจ้งเหตุและสั่งการ 
    การรายงานผลการดำเนินงาน เทียบกับค่าเป้าหมาย ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด   1.นางพัชรี วีรพันธุ์         หมายเลขโทรศัพท์ 089 9524249 
                 2.นางวันเพ็ญ โพธิยอด    หมายเลขโทรศัพท์  053-093725-6 ต่อ 125 
           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7838652  
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
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1. ตัวช้ีวัด     : ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เป้าหมาย :  ร้อยละ 50 หมายถึง จำนวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs  
                      (อย่างน้อยดำเนินการอำเภอละ 2 ชุมชน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ชุมชน)  
4. น้ำหนัก  :  ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs หมายถึง ชุมชนที่มีการดำเนินการเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัยป่วยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบมีส่วนร่วม จากภาคี
เครือข่ายหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคท้องถิ่น ภาคสาธารณสุข และภาคประชาชน เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้าน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้กรอบแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs) 5 ขั้นตอน 
ผนวกกับการใช ้กลย ุทธ ์การสร ้างเสร ิมส ุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter for health 
promotion) ทั้ง 5 ประเด็น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ซึ่งจะส่งผล
ต่อความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนในเขตเมือง ตามเขตปกครอง 

เกณฑ์การดำเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs ประกอบด้วย 
1 ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรค ปัญหา 

และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร่วมกัน เพ่ือวางแผนกำหนดมาตรการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชนตามกลุ่มวัย 

2 ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการจัดทำแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สอดคล้องกับข้อมูลการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

3 ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 
6. สูตรการคำนวณ:  

จำนวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs     X  100 
จำนวนชุมชนทั้งหมดท่ีดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การ

ดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผ่านขั้นตอนที่ 1 มีแผนปฏิบัติงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 
2 ผ่านขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมบุคลากรและทรัพยากร 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 
3 ผ่านขั้นตอนที่ 3 มีการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์โรค ปัญหาและปัจจัยเสี่ยง  

เพ่ือวางแผน กำหนดมาตรการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อนรังในชุมชน 
ตามกลุ่มวัย 

4 ผ่านขั้นตอนที่ 4 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนงานโครงการเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    

5 ผ่านขั้นตอนที่ 5 มีการติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 
 
เอกสารการสนับสนุน 
                      1 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยยึดชุมชนเป็นฐาน 
                   2 แนวทางชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3 คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเป็นฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง 
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
   4 แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
            5 เอกสาร ดาวโหลดทาง www.ddc.moph.go.th/dncd/ www.facebook.com/thainncd  
 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 
 

 

http://www.ddc.moph.go.th/dncd/
http://www.facebook.com/thainncd
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชุมชนที่มีการดำเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล
NCDs ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ _ - - 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
                 ชุมชนรายงานผลการดำเนินการ ส่งผ่านระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด   1.นางพัชรี    วีรพันธุ์   หมายเลขโทรศัพท์ 089 9524249 
              2.นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์  หมายเลขโทรศัพท์  053-093725-6 ต่อ 125  
        หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-6276543  
       หนว่ยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
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1. ตัวช้ีวัด   ความสำเร็จในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  : คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน คนลำพูน 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีชุดข้อมูลสถานการณ์ในการกำหนดปัญหาระดับอำเภอ 
 

2 มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนตรงประเด็น มีมาตรการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
 

3 มีการติดตามกำกับสนับสนุนการดำเนินงานและระบุข้อเสนอแนะปัญหา
อุปสรรค 
 

4 มีสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางปีต่อไป 
 

5 มีนวัตกรรม เป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้พ้ืนที่อ่ืนได้ 
 

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มีชุดข้อมูล
สถานการณ์ใน
การกำหนด
ปัญหาระดับ
อำเภอ 

- มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
ตรงประเด็น มีมาตรการ
เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 

 

- มีการติดตามกำกับสนับสนุน
การดำเนินงานและระบุ
ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค 

 

9.ความสำเร็จในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1  มีชุดข้อมูลสถานการณ์ในการกำหนด
ปัญหาระดับอำเภอ 

 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2  มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนตรงประเด็น 
 มีมาตรการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 

 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3  มีการติดตามกำกับสนับสนุนการ
ดำเนินงานและระบุข้อเสนอแนะปัญหา
อุปสรรค 

 

เท่ากับ 3 คะแนน 

 
 
7.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มีชุดข้อมูล
สถานการณ์ใน
การกำหนด
ปัญหาระดับ
อำเภอ 

 

มีแผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจนตรง
ประเด็นมี
มาตรการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

มีการติดตาม
กำกับสนับสนุน
การดำเนินงาน
และระบุ
ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค 

 

มีสรุปผลการ
ดำเนินงานและ
แนวทางปีต่อไป 

 

มีนวัตกรรม เป็น
ต้นแบบที่
สามารถขยายผล
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้พื้นที่อ่ืนได้ 
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ขั้นตอน           
การ

ดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1  มีชุดข้อมูลสถานการณ์ในการกำหนดปัญหาระดับ
อำเภอ 
 

ข้อมูลสถานการณ์ เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนตรงประเด็น มีมาตรการ
เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
 

มีแผนปฏิบัติการ เท่ากับ 2 
คะแนน 

3 มีการติดตามกำกับสนับสนุนการดำเนินงานและระบุ
ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค 
 

รายงานการ
ติดตาม 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

4 มีสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางปีต่อไป 
 

สรุปผลงาน เท่ากับ 4 
คะแนน 

5 มีนวัตกรรม เป็นต้นแบบที่สามารถขยายผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่อ่ืนได้ 
 

มีกิจกรรม 
นวัตกรรม  

เป็นต้นแบบ 

เท่ากับ 5 
คะแนน 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล   รายงานการประชุม 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หมายเลขโทรศัพท์ 089-9524248.. 
            2.นางสุพิชฌาย์  ปิติโชตโิชคโภคิน  หมายเลขโทรศัพท์ 063-6470996 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของอำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

2. หน่วยวัด: ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ 85 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
- ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC)หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารสั่งการ 
ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที ่นี้
นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทำงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และ
บุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้วย 

- ทีมตระหน ักร ู ้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT)หมายถ ึง ท ีมปฏ ิบ ัต ิการท ี ่มี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น ๆ 

- แผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP)หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่กำหนดขึ้น
โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่ กำหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติ 

 
6. สูตรการคำนวณ: 
 

จำนวนอำเภอที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง x 100 
จำนวนอำเภอทั้งหมด 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ของอำเภอ เป็นปัจจุบัน 
2 มีแผนเผชิญเหตุ(Incident Action Plan; AP)กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3 บุคลากรตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ท่ีเป็นระดับหัวหน้ากล่องภารกิจหลักครบทุก

คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความรู้ที่ระดับคะแนน (Post Test) ร้อยละ 80 
หมายเหตุ : บุคลากรตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นระดับหัวหน้ากล่องการกิจ
หลัก ทำการประเมินด้วยตนเองทางระบบ E-learning จากเว็บไชต์กองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

4 มีการประเมินมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ แพทย์และสาธารณสุขด้วยการ
ประเมินตนเองโดยแบบประเมิน EOC Assessment Tool 

10.ร้อยละของอำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิ (EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิานได้จริง 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 มีการนำระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) มาใช้

ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอ และถอดบทเรียนหลังการ Activate EOC กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ดำเนินการได ้

1 2 3 4 5 
โครงสร้างระบบ
บญัชาการ
เหตุการณ์ (ICS) 
ของอำเภอเป็น
ปัจจุบัน 

มีแผนเผชิญเหตุ 
(Incident Action Plan; 
AP) กรณี โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

หัวหน้ากล่องภารกิจ
หลักทุกคน ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ความรู้ที่
ระดับคะแนน (Post 
Test) ร้อยละ 80 

มีการประเมิน
ตนเองโดยใช้แบบ
ประเมิน EOC 
Assessment 
Tool 

มีการถอดบทเรียนหลัง
การ Activate EOC 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-
19) 

 
เอกสาร/หลักฐาน ประกอบขั้นตอนที่ดำเนินการได้ 

1 2 3 4 5 
๑. คำสั่งมอบหมาย
งานการ แพทย์
ฉุกเฉินและสา
ธารณภัย EOC 
๒. ผังโครงสร้าง
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) ที่
ระบุบุคคลและแนว
ทางการปฏิบัติ 
(SOP) ของแต่ละ
กล่องภารกิจ 

แผนเผชิญเหตุ 
(Incident 
Action Plan: 
AP) กรณี โรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

รายชื่อบุคลากรตามโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็น
ระดับหัวหน้ากล่องภารกิจหลักที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (ICS 100) หรือ
หลักสูตร Disaster 
Management อ่ืนๆ ที่มี
มาตรฐานเทียบเท่า 
FEMA/CDCWHO โดย เรียนรู้
ด้วยตนเองทางระบบ E-learning
และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 

รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
ของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
ตามแบบประเมิน 
EOC 
Assessment 
Tool 

มีรายงานการ
ถอดบทเรียน
หลังการ 
Activate EOC 
กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
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8.2 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 70 
(ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1) 

- ร้อยละ 75 
(ดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1-2) 

- ร้อยละ 80 
(ดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1-3) 
8.3 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  

30 กันยายน 2564) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 70 
(ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1) 

ร้อยละ 75 
(ดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1-2) 

ร้อยละ 80 
(ดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1-3) 

ร้อยละ 85 
(ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1-4) 

ร้อยละ 90 
(ดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1-5) 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ชื่อตัวชี้วัด:  
 ร้อยละของอำเภอมีศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

ร้อยละ - 70 70 

 
11. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

10.1 คำสั่งมอบหมายงานการ แพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย EOC  
10.2 ผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( ICS) ที่ระบุบุคคลและแนวทางการปฏิบัติ (SOP) 
ของแต่ละ กล่องภารกิจราย 
10.3 งานสรุปการประชุม EOC รายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขตามแบบประเมิน EOC Assessment Tool 
10.4 แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: AP) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
10.5 รายชื่อบุคลากรตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นระดับหัวหน้ากล่องภารกิจ
หลักที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ( ICS 100) 
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หรือหลักสูตร Disaster Management อื ่น ๆ ที ่มีมาตรฐานเทียบเท่า FEMA/CDCWHO โดย 
เรียนรู้ด้วยตนเองทางระบบ E-learningและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 
10.6 รายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขตาม
แบบประเมิน EOC Assessment Tool 
10.7 รายงานการถอดบทเรียนหลังการ Activate EOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางพัชรี วีรพันธุ์              หมายเลขโทรศัพท์ 089-9524248 
            2. นายกฤตชญา เขยะตา หมายเลขโทรศัพท์ 084-1279997 
      หนว่ยงาน: กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัดที:่ การบำบัดฟ้ืนฟู ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ติดสุราเรื้อรัง  โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
( Community Based Treatment And care : CBTx) 

2. หน่วยวัด : ผลงานเปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. เป้าหมาย : ระดับ 5  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด , ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ติดสุราเรื ้อรัง  โดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางเป็นการดูแลผู้ที่มีปัญหาที่ผ่านการคัดกรอง โดยชุมชนมีการสนับสนุน ช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังการ
บำบัดฟื้นฟู  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการเชื่อมกับการบริการป้องกันด้านสุขภาพ จน
นำไปสู่การหยุดใช้ยาเสพติด  และเป็นบริการที่เน้นรูปแบบการให้คำปรึกษา ไม่เรียกร้อง หรือบังคับผู้รับบริการ 
แต่จะจัดบริการที่เหมาะสมตามที่ผู้รับบริการร้องขอ  
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีบุคคล ทีม คณะกรรมการ ที่ดำเนินการดูแลช่วยเหลือบำบัดฟ้ืนฟูในชุมชน 
2 มีกระบวนการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อ ผ่านเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนสภาพปัญหา  และ

ขั้นตอนที่ 1                 
3 จัดทำข้อตกลง และ แผนชุมชนในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด , ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

และผู้ติดสุราเรื้อรัง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และข้ันตอนที่ 1 - 2               
4 การดูแล ช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู ได้รับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน  อย่างน้อย 3 

หน่วย คือ  ชุมชน ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และขั้นตอนที่ 1 - 3               
5 มีการบันทึกผลงานที่ตรวจสอบได้ และ ในระบบ บสต.และขั้นตอนที่ 1 - 4               

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน 
ดังนี้ 
     8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
           (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่2 - ขั้นตอนที่3 
 
 
 

11.การบำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ติดสุราเร้ือรัง  โดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง ( Community Based Treatment And care : CBTx) 
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีบุคคล ทีม คณะกรรมการ ที่ดำเนินการดูแล
ช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูในชุมชน 

คำสั่ง/การมอบหมาย
งาน 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 กระบวนการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อ ผ่าน
เวทีประชาคมเพ่ือทบทวนสภาพปัญหา                

รายชื่อ มบ./ชช.
เป้าหมาย 

เท่ากับ3 คะแนน 

3 จัดทำข้อตกลงและ แผนชุมชนในการดูแลผู้ใช้ 
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน  

แผนชุมชน /รายงาน
การประชุม  

เท่ากับ 5คะแนน 

 

     8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
           (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 มีบุคคล ทีม คณะกรรมการ ที่ดำเนินการดูแล

ช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูในชุมชน 
คำสั่ง/การมอบหมาย

งาน 
1 คะแนน 

2 กระบวนการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อ ผ่าน
เวทีประชาคมเพ่ือทบทวนสภาพปัญหา                

รายชื่อ มบ./ชช.
เป้าหมาย 

2 คะแนน 

3 จัดทำข้อตกลงและ แผนชุมชนในการดูแลผู้ใช้ ผู้
เสพ     ผู้ติดยาเสพติด , ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
และผู้ติดสุราเรื้อรัง  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชน  

แผนชุมชน /รายงาน
การประชุม  

3 คะแนน 

4 การดูแล ช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู ได้รับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน  อย่างน้อย 3 
หน่วย คือ  ชุมชน ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข  

รายงานการปฏิบัติงาน/
รูปภาพ  

4 คะแนน 

5 มีการบันทึกผลงานที่ตรวจสอบได้ และ ใน
ระบบ บสต 

จำนวนผู้ป่วย ในระบบ 
บสต.บำบัด ปี 2564  

5คะแนน 
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9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารที่เก่ียวข้อง รูปภาพ ระบบรายงาน บสต. 
 
10.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางพัชรี วีรพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                                  โทรศัพท์ 089 9524248    
      2.นางสาวอัญชลี  ชูทองรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
      โทรศัพท์ 084 0417561 
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
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1. ตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กำหนด 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน ๘ แห่ง  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
- โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  1 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 แห่ง  (ตามทำเนียบสถาน

บริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562) 
  HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล จาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำปัญหามาทบทวน 

เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/

พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้
ตามเกณฑ์ขั้น 2 

- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA 
พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนพัฒนาในประเด็นที่ สรพ.ให้ข้อเสนอแนะ และทำ Road Map กำหนด 
Timeline การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

2 มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและผู้บริหารให้การ
สนับสนุน  

3 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  Road Map ส่งให้ สสจ.ลำพูนตามกำหนด 
4 มีรายงาน กิจกรรมการทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญของโรงพยาบาล 
5 มีรายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบาย ทีมแนวราบ หน่วยงาน 

ผลงาน CQI,R2R การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

12.ร้อยละความสำเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีแผนพัฒนาในประเด็นที่ สรพ.ให้
ข้อเสนอแนะ และทำ Road Map 
กำหนด Timeline การพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลและผู้บริหารให้
การสนับสนุน  
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  
Road Map ส่งให้ สสจ.ลำพูนตาม
กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีแผนพัฒนาในประเด็นที่ สรพ.ให้
ข้อเสนอแนะ และทำ Road Map 
กำหนด Timeline การพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลและผู้บริหารให้
การสนับสนุน  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  
Road Map ส่งให้ สสจ.ลำพูนตาม
กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 มีรายงาน กิจกรรมการทบทวนความ
เสี่ยงที่สำคัญของโรงพยาบาล 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 มีรายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับนโยบาย ทีมแนวราบ 
หน่วยงาน ผลงาน CQI,R2R การ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

ชื ่อต ัวช ี ้ว ัดร ้อยละความสำเร ็จของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 100 100 

 

10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th /สำหรับ

ประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง  
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  1.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ - ๑๘๙๘๖๗๕ 
                                   2.นางบุณฑริกา  สุภานันท์  หมายเลขโทรศัพท์ 0๘4 - 4808558 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
                ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย : หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ จำนวน ๒๗ ทีม  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  
 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ 
 1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine 
for Primary Care Doctor 
 2.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอ
ครอบครัว” พ.ศ. 2562 
 คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่ง
ปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของ
บุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้เทคนิค
หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่ง
สามารถฉีดยาชาเฉพาะที ่
 (๒) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการ
บริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด และ
การปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน 
 (๓) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น วัยทำงาน 
วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต 
 (๔) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก 
 (๕) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื ่อตลอดจน 
คำแนะนำท่ีจำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ 

13.ความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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 (๖) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ 
 (๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมทัง้การป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 
 
 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย 
Staff    - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน โดยควรมีเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัวและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
        - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย 
       - นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย  
System - มีพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ้นกับบริบทของพ้ืนที่   
 -มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
 -มีระบบให้คำปรึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
 -ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
 -การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
 -ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
 -ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 
Structure  - มีอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื ้ออำนวยต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามความ
เหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการสถานที่ตั้งหน่วยบริการอยู่ในพ้ืนที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ของผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการนั้น 
 
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดStaff  - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานร่วมกับทีมในระดับพ้ืนที่
เพ่ือดูแลประชาชนร่วมกับทีมวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) เพ่ิมการเข้าถึงบริการ ลดรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ 
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย 
- มีนักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย 

2 กำหนดพ้ืนที่ Mapping ประชากร 8,000 - 12,000 คนตามบริบท ของพ้ืนที่
โดยให้มีความครอบคลุมประชากร ซึ่งในปี 256๔ ร้อยละ ๕0 ของประชากร 

3 พัฒนาคุณภาพ Developingทำงานเป็นทีมคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
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ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 -มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
-มีระบบให้คำปรึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
-มีระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพ
สูงกว่า 
-มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
-ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
-ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 

5 ๑. PCU/NPCU ที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 3 S ทุกแห่ง 
๒. มีการจัดบริการ ดูแลประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพ
ใกล้บ้าน มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวเป็นที่ปรึกษา ให้การดูแลส่งเสริม
สุขภาพคนในครอบครัวและชุมชน  
๓. มีข้อมูลด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ – 31 มีนาคม 256๔) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 จัดStaff  - แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานร่วมกับ
ทีมในระดับพื้นที่เพ่ือดูแลประชาชน
ร่วมกับทีมวิชาชีพและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
เพ่ิมการเข้าถึงบริการ ลดรอคอย ลด
แออัดในโรงพยาบาลใหญ่ 
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่าง
น้อย 
- มีนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้า
พนักงานสาธารณสุข 2 คน เป็น
อย่างน้อย 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

2 กำหนดพ้ืนที่ Mappingประชากร 
8,000 - 12,000 คนตามบริบท 
ของพ้ืนที่โดยให้มีความครอบคลุม
ประชากร ซึ่งในปี 256๔ ร้อยละ   
๕0 ของประชากร 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

3 พัฒนาคุณภาพ Developingทำงาน
เป็นทีมคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐม
ภูมิ ดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 จัดStaff  - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 
คน ปฏิบัติงานร่วมกับทีมในระดับพื้นที่
เพ่ือดูแลประชาชนร่วมกับทีมวิชาชีพและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) เพ่ิมการเข้าถึงบริการ ลดรอคอย 
ลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ 
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย 
- มีนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 2 คน เป็นอย่างน้อย 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 กำหนดพ้ืนที่ Mappingประชากร 8,000 
- 12,000 คนตามบริบท ของพ้ืนที่โดย
ให้มีความครอบคลุมประชากร ซึ่งในปี 
256๔ ร้อยละ    ๕0 ของประชากร 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 
คะแนน 

3 พัฒนาคุณภาพ Developing ทำงานเป็น
ทีมคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

4 -มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัว 
-มีระบบให้คำปรึกษาเพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
-มีระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มี
ศักยภาพสูงกว่า 
-มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุม
โรคในชุมชน 
-ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่
ข่ายในการจัดบริการ 
-ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/ราย
ครอบครัว/รายบุคคล 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 
คะแนน 

5 ๑ PCU/NPCU ที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ 
ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 3 S ทุกแห่ง 
๒ มกีารจัดบริการ ดูแลประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้
บ้าน มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ประจำตัวเป็นที่ปรึกษา ให้การดูแล
ส่งเสริมสุขภาพคนในครอบครัวและชุมชน  
๓ มีข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 
คะแนน 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๑ 256๒ 256๓ 

ชื่อตัวชี้วัด จำนวนของการจัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

จำนวน ๕ ๑๕ ๒๔ 
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10. แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ๑. ข้อมูลจากระบบลงทะเบียนสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 ๒. ค ู ่ม ือแนวทางการจ ัดต ั ้งหน่วยบร ิการปฐมภูม ิและเคร ือข ่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๓. ประกาศการขึ ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเคร ือข่ายหน่วยบร ิการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :      1.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
                  2.นายพงศกร ศรีสมยา      หมายเลขโทรศัพท ์08๕-๕๙๙๓๙๗๘ 

     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประกันคุณภาพงาน
กายภาพบำบัด งานเทคนิคการแพทย์ และงานรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน ๘ แห่ง  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
- โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  1 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 แห่ง  (ตามทำเนียบสถาน

บริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562) 
มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัดส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบ

วิชาชีพกายภาพบำบัด อีกทั้งการควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัด ประกอบกับข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยข้อจำกัด  และเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัดในระดับที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รั บบริการ จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐาน
บริการกายภาพบำบัดขึ ้น ๙ มาตรฐาน เพื ่อให้หน่วยบริการสุขภาพหรือสถานบริการที ่มีการบริการ
กายภาพบำบัดนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการบริการกายภาพบำบัดให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานต ่อไป สภากายภาพบำบ ัดโดยความเห ็นชอบของคณะกรรม การสภากายภาพบำบัด  
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด มี ๙ มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ ๑ การจัดองค์กร และการบริหารงานกายภาพบำบัด 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่๔ การบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานที่ ๕ เครื่องมือทางกายภาพบำบัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
มาตรฐานที่ ๖ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบำบัด 
มาตรฐานที่ ๗ การบริการทางกายภาพบำบัด 
มาตรฐานที่ ๘ กระบวนการทางกายภาพบำบัด 
มาตรฐานที่ ๙ ผลลัพธ์การดำเนินงานของงานกายภาพบำบัด 
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ในปี2555 นี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในห้องปฏิบัติการสาขา
ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับสิ ่งตัวอย่างของมนุษย์เช่น โลหิตวิทยา ภูมิคุ ้มกัน ธนาคารเลือด โลหิตวิทยาและ            

14.รอ้ยละความสำเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประกันคณุภาพงาน
กายภาพบำบัด งานเทคนิคการแพทย์ และงานรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
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จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติ
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์อณูพันธุศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด 
(Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์การทดสอบทางสรีรวิทยา และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะงานคล้ายกับงานที่กล่าวข้างต้น หรือ ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย หมายถึง การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ.2549ภาพถ่ายรังสี หมายถึง ภาพ
ของผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้รังสีในการถ่ายภาพ และภาพทางการแพทย์อื่นๆ  ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื ่องกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยาพ.ศ . 2549 โดยภาพที่ได้
อาจจะพิมพ์หรือถ่ายลงบนฟิล์มกระดาษ หรือภาพอิเล็กทรอนิกส์ห้องตรวจทางรังสีหมายถึง ห้องท่ีใช้ตรวจทาง
รังสีวินิจฉัยผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ป่วย หรือบุคคลที่ต้องได้รับการถ่ายภาพรังสี เพื่อการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ตามคำสั่งของแพทย์ (ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนางานในแต่ละด้าน คือ งานกายภาพบำบัด/งานเทคนิค
การแพทย์ และงานรังสีวินิจฉัย ให้ข้อเสนอแนะ และทำ Road Map กำหนด Time 
Line การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทุกเรื่อง 

2 มีแผนการดำเนินงานในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีการวิเคราะห์ข้อมูล
การดำเนินงานตามระบบ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน งานกายภาพบำบัด/งานเทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย  

3 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีรายงานตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การสนับสนุน งานกายภาพบำบัด/
งานเทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพจำนวน 1 ด้าน 

4 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีรายงานตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การสนับสนุน งานกายภาพบำบัด/
งานเทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพจำนวน 2 ด้าน 

5 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีรายงานตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การสนับสนุน งานกายภาพบำบัด/
งานเทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพจำนวน 3 ด้าน 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีแผนพัฒนาในแต่ละด้านของ งาน
กายภาพบำบัด/งานเทคนิคการแพทย์/
งานรังสีวินิจฉัย ให้ข้อเสนอแนะ และทำ 
Road Map กำหนด Time Line การ
พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทุกเรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
มีรายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน งานกายภาพบำบัด/งาน
เทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพจำนวน 1 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
มีรายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน งานกายภาพบำบัด/งาน
เทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพจำนวน 2 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

1 มีแผนพัฒนาในแต่ละด้านของงาน 
กายภาพบำบัด/งานเทคนิคการแพทย์/งาน
รังสีวินิจฉัย ให้ข้อเสนอแนะ และทำ Road 
Map กำหนด Time Line การพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง ทุกเรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี
รายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับ
นโยบาย และผู้บริหารให้การสนับสนุน งาน
กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสี
วินิจฉัย  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 
คะแนน 

3 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี
รายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับ
นโยบาย และผู้บริหารให้การสนับสนุน งาน
กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสี
วินิจฉัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพจำนวน 1 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

4 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี
รายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับ
นโยบาย และผู้บริหารให้การสนับสนุน งาน
กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสี
วินิจฉัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพจำนวน 2 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 
คะแนน 

5 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี
รายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับ
นโยบาย และผู้บริหารให้การสนับสนุน งาน
กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสี
วินิจฉัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพจำนวน 3 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 
คะแนน 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

ชื ่อต ัวช ี ้ว ัดร ้อยละความสำเร ็จของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่กำหนด 

ร้อยละ    

 
10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

ข้อมูลจากเว็บไซตส์ภากายภาพบำบัด http://pt.or.th/PTCouncil/index.php 
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://blqs.dmsc.moph.go.th/ 

 และมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (X-Ray MOPH Standard)  
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraystd.html 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ      หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖-๑๘๙๘๖๗๕ 
                                  2.นางสุรัสวดี ศศิวรรณพงศ์   หมายเลขโทรศัพท์  089-9544947 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  : ร้้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
2. หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  : ทุกอำเภอ ของจังหวัดลำพูน (8 อำเภอ)  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย: การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบUCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กำหนดในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ 
หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัดอำเภอ หมายถึง เป็นหน่วย
ราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและ
ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้
ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่จำนวน 878 แห่ง โดยจังหวัดลำพูน มีจำนวน ๘ อำเภอ 
กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนเนื่องจากขาด
อำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น 
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออื่น ๆ เป็นผู้ที่มีข้ อจำกัดในเรื่องในการ
จัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจต่อรอง ต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อื่นตัวอย่าง
กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าวที่
ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ทำผิดกฎหมาย/อาชญากร และคนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 ใน 3 ปัจจัย ดังนี้ 
 1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย แรงงานข้าม
ชาติ เด็กกำพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ 
 2) คนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพคนที่มีถิ่นที่อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
 3) คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระทำทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 
(อ้างอิง : บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,2559) 
 
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
 
 

15.ร้อ้ยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ๑.มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่เป็น

ปัจจุบัน 
๒.มีการประชุมคัดเลือกประเด็นสำคัญตามบริบทของพ้ืนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย ๔ ประเด็น เพื่อวางแผนการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
๓. มีการกำหนดเป้าหมายการดูแลกลุ่มเปราะบางตามบริบทของ
พ้ืนที่ 
๔.มีการประเมินตนเองตามแบบการประเมิน UCCARE และ
วางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

2 มีคณะทำงานตามประเด็นวางแผนแนวทางในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ีพ้ืนที่กำหนด 

3 มีการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้และ
ข้อมูล) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับ เคลื่อนประเด็นฯ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบาง 

4 อำเภอมีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแล
กลุ่มเปราะบางที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ (UCCARE) โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาตั้งแต่ระดับสามข้ึนไป
ทุกข้อ 

5 อำเภอมีการทบทวนถอดบทเรียนในระดับพ้ืนที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในระดับพ้ืนที่อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ – 31 มีนาคม 256๔) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 ๑.มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่เป็น 
ปัจจุบัน 
๒.มีการประชุมคัดเลือกประเด็น
สำคัญตามบริบทของพ้ืนที่เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 
๔ 
ประเด็น เพื่อวางแผนการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหา 
๓. มีการกำหนดเป้าหมายการดูแล
กลุ่มเปราะบางตามบริบทของพ้ืนที่ 
๔.มีการประเมินตนเองตามแบบการ
ประเมินUCCARE และวางแผนการ
พัฒนาร่วมกับจังหวัด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีคณะทำงานตามประเด็นวางแผน
แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่
กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

3 มีการบริหารจัดการบูรณาการ
ทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้
และข้อมูล) ของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็นฯ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และดูแลกลุ่มเปราะบาง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 ๑.มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่เป็น 
ปัจจุบัน 
๒.มีการประชุมคัดเลือกประเด็น
สำคัญตามบริบทของพ้ืนที่เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 
๔ 
ประเด็น เพื่อวางแผนการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหา 
๓. มีการกำหนดเป้าหมายการดูแล
กลุ่มเปราะบางตามบริบทของพ้ืนที่ 
๔.มีการประเมินตนเองตามแบบ
การประเมินUCCARE และวางแผน
การพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีคณะทำงานตามประเด็นวางแผน
แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่
กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการบริหารจัดการบูรณาการ
ทรัพยากร(คน เงิน ของ ความรู้และ
ข้อมูล) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนประเด็นฯ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ
ดูแลกลุ่มเปราะบาง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 อำเภอมีผลการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและดูแล
กลุ่มเปราะบางทีผ่่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ (UCCARE) โดยมีผลลัพธ์
การพัฒนาตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุก
ข้อ 

การติดตามเสริมพลัง
และประเมินผลการ
ดำเนิน งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
และดูแลกลุ่มเปราะบาง 
โดยทีมเสริมพลังระดับ
จังหวัด 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 อำเภอมีการทบทวนถอดบทเรียนใน
ระดับพ้ืนที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใน
ระดับพ้ืนที่อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๑ 256๒ 256๓ 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของอำเภอผ่าน
เกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
2. คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
3. คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
 4. แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

๕. การรวบรวมรายงานจากระดับอำเภอหรือพ้ืนที่ ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 
๖. รายงานผลการติดตามเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ

ดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยทีมเสริมพลังระดับจังหวัด 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด   1.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
          2.นายพงศกร ศรีสมยา      หมายเลขโทรศัพท์ 08๕-๕๙๙๓๙๗๘ 

หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
            จำนวน ๙ แห่ง  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๑ 
แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 8 แห่ง 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จ ัดการองค ์กรตามแนวทาง เกณฑ์ค ุณภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ พ .ศ .2562 (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย    1) ลักษณะสำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 
3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยส่วนราชการ
ดำเนินการในปี 2564- 2565  ดังนี้ 
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน 13 ข้อคำถาม และทบทวนทุกปี 
2. ดำเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาสในการปรับปรุง 

(Opportunity For Improvement: OFI) 
3. นำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน  
4. กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการตามหัวข้อ 7.1-7.6 จำนวน 6 หัวข้อ ครบ 18 ข้อ 
5. ดำเนินการแผนพัฒนาองค์การ 
6. จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การและตัวชี้วัด รอบ 3, 6, 9 

และ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

7. จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และผลงานที่โดดเด่นจากการนำเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรอย่างน้อย 1 เรื่อง  

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
 
 
 

16.ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดำเนินการพัฒนา 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การครบ 13 คำถาม
(แบบฟอร์ม 1) ส่งภายในวันที่ 11  มกราคม 2564  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 1-6 (แบบฟอร์ม 2) จัดส่ง
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนำโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement: OFI) มาจัดลำดับและจัดทำแผนพัฒนาองค์การหมวดละ 1 จัดส่ง
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
หัวข้อ 7.1-7.6 ครบ18 ข้อ และจัดส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 

2 1.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ รอบ 6 เดือน
ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 
2.รายงานความก้าวหน้าผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันที่ 2 เมษายน 2564 

3 1.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ รอบ 9 เดือน
ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
2.รายงานความก้าวหน้าผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ รอบ 12 เดือน
ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 
2.รายงานความก้าวหน้าผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันที่ 24 กันยายน 2564 

5 ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จำนวน 5 หน้า ดังนี ้
3.1 แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธ์การดำเนินการ 
3.2 ตัวอย่าง ผลงานที่โดดเด่น 
3.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
3.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป 
(แบบฟอร์ม 5) ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำ
ลักษณะสำคัญขององค์การครบ 13 
คำถาม ประเมินตนเอง (Self-
Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 
หมวด 1-6 นำโอกาสในการปรับปรุง 
(Opportunity for Improvement: 
OFI) มาจัดลำดับและจัดทำแผนพัฒนา
องค์การหมวดละ 1 และกำหนดตัวชี้วัด
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ หัวข้อ 
7.1-7.6 ครบ18 ข้อ ส่งภายในเวลาที่
กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ 
และรายงานความก้าวหน้าผลลัพธ์
ตัวชี้วัด รอบ 3 เดือน รายงานผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ 
และรายงานความก้าวหน้าผลลัพธ์
ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน รายงานผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2564 –  
30 กันยายน 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 
 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

1 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดทำลักษณะ
สำคัญขององค์การครบ 13 คำถาม  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 
1-6 (แบบฟอร์ม 2)  
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนำโอกาสในการ
ปรับปรุง (Opportunity for Improvement: 
OFI) มาจัดลำดับและจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
หมวดละ 4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลพัธ์การดำเนินการ 
หัวข้อ 7.1-7.6 ครบ18 ข้อ โดยทุกหัวข้อ
จัดส่งภายระยะเวลาที่กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 1.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของแผนพัฒนาองค์การ รอบ 6 เดือน 
2.รายงานความก้าวหน้าผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 
6 เดือน โดยทั้ง 2 หัวข้อส่งภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 
คะแนน 

3 1.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของแผนพัฒนาองค์การ รอบ 9 เดือน 
2.รายงานความก้าวหน้าผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 
9 เดือน โดยทั้ง 2 หัวข้อส่งภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

4 1.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของแผนพัฒนาองค์การ รอบ 12 เดือน 
2.รายงานความก้าวหน้าผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 
12 เดือน โดยทั้ง 2 หัวข้อส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 
คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
5 ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practices) จำนวน 5 หน้า ดงันี้ 
3.1 แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธ์
การดำเนินการ 
3.2 ตัวอย่าง ผลงานที่โดดเด่น 
3.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
3.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป 
(แบบฟอร์ม 5) ผ่านระบบออนไลน์ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 
คะแนน 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของ
ส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดำเนินการพัฒนา คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

ร้อยละ 100 100 100 

 

10. แหล่งข้อมูล 
1.กองส่วนกลาง 
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ส่วนราชการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายงานผ่านระบบ Online ที่กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กำหนด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
จากรายงานผลการประเมินเป็นรายไตรมาส (รอบ 3 ,6, 9 และ 12 เดือน)  ของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
11. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:   1.นางพวงผกา สุริวรรณ    หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
            2.นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล  หมายเลขโทรศัพท์ 0๘๙-6331645 

     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ระดับความสำเร็จขององค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทุกระดับ คือ สสจ./รพท./รพช./ สสอ./    

รพ.สต.  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  
 องคกรแหงความสุข หมายถึง หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ(หนวยงานสวนกลาง 
เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. มีการดําเนินการขับเคลื่อนองค กรแหงความสุขตาม
มาตรฐานองคกรแหงความสุข 
 การสรางสุขในองคกร หมายถึง การดําเนินงานภายในองคกรมุงเนนการสรางเสริมบุคลากรใหมีทั้ง
สุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทํางาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ 1. คนทํางานมีความสุข (Happy 
People) การจัดสมดุลชีวิตในการทํางานไดอยางมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และเอื้ออาทรตอตนเองและผู
อื ่น 2. ที ่ทํางานนาอยู (Happy Workplace) ที่ทํางานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทํางานของ
บุคลากรใหเกิดความคิดสรางสรรคในการอยูรวมกัน และมีการพัฒนารวมกัน และ 3. การทํางานเปนทีม 
(Happy Teamwork)  
 เกณฑการประเมินมาตรฐานองคกรแหงความสุขหรือแบบประเมินสุขภาวะขององค์กร (Happy 
Public Organization Index : HPI) มีทั้งหมด 5 หมวด ไดแก 
 หมวดที่ 1 ความสําเร็จเชิงผลลัพธ (องคกรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม และความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ 
 หมวดที่ 2 การบริหาร (ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทํางาน การจัดสวัสดิการบุคลากร การ
ใหรางวัลยกยองบุคลากร ความกาวหนาในอาชีพ และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร 
 หมวดที่ 3 มุงเนนดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร (การดูแลความสุขของครอบครัวการจัดการทํางาน
ที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพของบุคลากรสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จัดการความเครียด 
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บปวย สงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สงเสริมใหเกิดความผูกพันใน 
องคกร และการสงเสริมใหเกิดความสมดุลของการดําเนินชีวิตกับการทํางาน 
 หมวดที่ 4 บรรยากาศในการทํางาน (ผูนําสูงสุดมีแนวทางการสรางสุขอยางตอเนื่อง เปนตนแบบการ
สรางสุขในองคกรบรรยากาศในการทํางานที่สงเสริมความสุข สภาพแวดลอมการทํางานที่ดี และความ 
ปลอดภัยในการทํางาน 
 หมวดที่ 5 การลงทุนเพื่อการสรางสุขในองคกร(การกํากับดูแลนโยบายองคกรสรางสุข การสื่อสาร
เรื่องการสรางสุขในองคกรการเรียนรูในองคกร สนับสนุนทรัพยากร การมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสุข และ
กระบวนการประเมินองคกรสรางสุข 
 
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
 

17.ระดับความสำเร็จขององค์กรแห่งความสุข ที่มคีุณภาพมาตรฐาน 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1.มีการประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนด ทิศทาง ติดตามการดำเนินงาน (Kick off) 
ระดับอำเภอ 

2. การประเมินความสุขบุคลากร ด้วยตนเอง (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) ของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุม อย่างน้อย 60 % 

2 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)  
และสุขภาวะองค์กร (HPI)  

3 1.พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง (MOPH Happy Coaching Team) อย่างน้อย 2 ทีม 
2.การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

4 การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
5 ๑.ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรมตามงาน/โครงการที่

กำหนด 
2 มี Success Story หรือ Bright Spot อย่างน้อยหน่อยงานละ 1 เรื่อง 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ – 31 มีนาคม 256๔) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.มีการประชุมชี้แจงนโยบาย 
กำหนด ทิศทาง ติดตามการ
ดำเนินงาน (Kick off) ระดับอำเภอ 

2. การประเมินความสุขบุคลากร 
ด้วยตนเอง (Happinometer) และ
สุขภาวะองค์กร (HPI) ของ
เจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุม อย่างน้อย 
60 % 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

2 วิเคราะห์และแปลผลการประเมิน
ความสุขบุคลากร (Happinometer)  
และสุขภาวะองค์กร (HPI)  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

3 1.พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง (MOPH Happy 
Coaching Team) อย่างน้อย 2 ทีม 
2.การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.มีการประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนด 
ทิศทาง ติดตามการดำเนินงาน 
(Kick off) ระดับอำเภอ 

2. การประเมินความสุขบุคลากร 
ด้วยตนเอง (Happinometer) และ
สุขภาวะองค์กร (HPI) ของ
เจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุม อย่างน้อย 
60 % 

 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 วิเคราะห์และแปลผลการประเมิน
ความสุขบุคลากร (Happinometer)  
และสุขภาวะองค์กร (HPI)  
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 1.พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง (MOPH Happy 
Coaching Team) อย่างน้อย 2 ทีม 
2.การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

4 การดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อน
องค์กรแห่งความสุข 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 ๑.ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุขที่เป็นรูปธรรมตามงาน/
โครงการที่กำหนด 
2 มี Success Story หรือ Bright 
Spot อย่างน้อยหน่อยงานละ 1 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๑ 256๒ 256๓ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของ
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

ร้อยละ - - ๑๐๐ 

 
10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ๑. จากการรายงานสรุปผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ระดับอำเภอ/จังหวัด   
      ๒. แบบประเมินมาตรฐานองคกรแหงความสุขหรือแบบประเมินสุขภาวะขององค์กร (Happy Public 
Organization Index : HPI) 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
                                  2.นายพงศกร ศรีสมยา       หมายเลขโทรศัพท์ 08๕-๕๙๙๓๙๗๘ 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 
1. ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. ค่าน้ำหนัก : ร้อยละ 10   
4. เป้าหมาย : อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน(หมู่บ้านละ 1 คนไม่ซ้ำกับปี 2563) 
5. คำอธิบาย  
        1.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง 
โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ      
                  2.อสม.หมอประจำบ้าน หมายถึง อสม.ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรืออสม.ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้านที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
                 3.อสม.ที่มีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน หมายถึง อสม.ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร    
อสม.หมอประจำบ้าน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
                 4.คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
 
6. สูตรการคำนวณ 
    1.ร้อยละ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน = จำนวนอสม.กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ X 100 

2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี = 
จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี / จำนวนผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย X 100  (จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด อสม.หมอประจำบ้าน 1 คน ดูแลกลุ่มเป้าหมาย 8 
คน = อสม. 578 คน X 8 คน = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 4,624 คน   
 
5. เกณฑ์การให้คะแนน:  กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ร้อยละ 68 
2 ร้อยละ 69 
3 ร้อยละ 70 
4 ร้อยละ 71 
5 ร้อยละ 72 

 

 
 

18.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบา้น  
     มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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6. Small Success  
การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ดังนี้ 

 
KPI ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ร้อยละ 70 
3 เดือน -พัฒนา platform อสม.ปรับปรุงแนวทางการประเมิน ฐานข้อมูล 

-เตรียมความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุน อสม.หมอประจำบ้าน 616 คน 
(ผลงานปี 2563)  
-ชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ  
-อบรม อสม.หมอประจำบ้าน 578 คน รายใหม่ ปี 2564 

6 เดือน -ถ่ายทอดองค์ความรู้ อสม.ทุกคน 
-ขึ้นทะเบียนประชาชนเขตพ้ืนที่ทุกครอบครัว 
 

9 เดือน -ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 35 

12 เดือน -ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 70 

 
KPI ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามมาตรฐาน

ที่กำหนด ร้อยละ 70 
3 เดือน -มีแนวทาง เครื่องมือในการประเมินฯ ฐานข้อมูล อสค.การชี้แจงแนวทางสู่

การปฏิบัติ 
 

6 เดือน -ส่งเสริม พัฒนา อสค. 
 

9 เดือน -ครอบครัวมีศักยภาพฯอย่างน้อยร้อยละ 10 
12 เดือน -ครอบครัวมีศักยภาพฯอย่างน้อยร้อยละ 70 

 
7.ผลการดำเนินงาน/คะแนนที่ได้  
  

ผลงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอ
ประจำบ้าน 

 

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี = จำนวน
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอ
ประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน  
 
9. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 1. แนวทางการประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน  

2. แนวทางการประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง 
๖. การขึ้นทะเบียน อสม.หมอประจำบ้าน และ อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ในเว็บไซต์กอง

สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net 
 

10. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  1.นางพวงผกา   สุริวรรณ    หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
    2.นายพัฒฑณา   อินทะชัย  หมายเลขโทรศัพท์ 081-9928734 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart hospital  
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :   เป้าหมายที่ 1 หมายถึง รพ. ระดับ A, S, M1, M2   จำนวน  1 แห่ง 

    เป้าหมายที่ 2 หมายถึง รพ. ระดับ F1, F2, F3 จำนวน  7 แห่ง 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

1.Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภาคในโรงพยาบาลลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดีมีความปลอดภัยและทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital มีการ
ดำเนินการ ดังนี้  
 1) Smart Place  
     1.1 ผ่านเกณฑ ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
 2) Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อไม่เรียงลำดับ) 

    2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงลำดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัด บริเวณจุดบริการ และ
หน้าห้องตรวจ 

    2.2 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางแจ้งเตือนคิวรบับริการ อย่างน้อย 1 จุด เชน่ คิวพบแพทย์ 
    2.3 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เข้าสู่ HIS 

อัตโนมัติ 
 3) Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อไม่เรียงลำดับ) 

    3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ จากผู้รับบริการ  
    3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         (EMR : Electronic Medical Records)  
    3.3 BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ) 
    3.4 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุดบริการ OPD 
    3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้บริการได้รับบริการตรงเวลา 

หรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม  
  
 
 
 
 
  

 
 

19.ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  

100 % 

100 % 

100 % 
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4) Smart Outcome 
      4.1 BPM : มีการบริหารจัดการ Core Business Process 
      4.2 BPM : มีระบบ ERP ที่เชื่อมโยงทุก Core Business Process แบบอัตโนมัติ 
      4.3 Output : มีข้อมูล Unit Cost ในแต่ละแผนก 
      4.4 Outcome : มีระยะเวลารอคอยที่เหมาะสม,มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ 
        ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
7. เกณฑ์การประเมิน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Smart Place (อย่างน้อย 1 ข้อ ไม่เรียงลำดับ) 
     1.1 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
 2) Smart Tools  (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงลำดับ)    

    2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงลำดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัด บริการจุดบริการและ
หน้าห้องตรวจ 

    2.2 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางแจ้งเตือนคิวรบับริการ อย่างน้อย 1 จุด เชน่คิวพบแพทย์ 
    2.3 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์เข้าสู่ HIS 

อัตโนมัติ  
 3) Smart Services  (อย่างน้อย 4 ข้อไม่เรียงลำดับ)   

    3.1 BPM : ยกเลิกการเรยีกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ จากผู้รับบริการ 
    3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         (EMR : Electronic Medical Records)  
    3.3 BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ) 
    3.4 BPM : มีการข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด บริการ OPD  
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    3.5 BPM : มี บริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการได้รับบริการตรงเวลา
หรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม  
 4) Smart Outcome (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงลำดับ) 

    4.1 BPM : มีการบริหารจัดการ Core Business Process 
     4.2 BPM : มีระบบ ERP ที่เชื่อมโยงทุก Core Business Process แบบอัตโนมัติ 

    4.3 Output : มีข้อมูล Unit Cost ในแต่ละแผนก 
         4.4 Outcome : มีระยะเวลารอคอยที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม  
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: (ต่อ) 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 3 ข้อ ใน 11 ข้อ 
2 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 5 ข้อ ใน 11 ข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 7 ข้อ ใน 11 ข้อ 
4 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 9 ข้อ ใน 11 ข้อ 
5 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 11 ข้อ ใน 11 ข้อ 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ  
    รอบ 12 เดือน ดังนี้      
 8.1 Smart Place Smart Tool Smart Service 

 
                   รอบท่ี 1                  รอบท่ี 2 
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 8.2 Smart Outcome 

 
                   รอบท่ี 1                  รอบท่ี 2 
หมายเหตุ :  กลุ่มเป้าหมายที่ 1 คือ รพท. 
 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือ รพช. 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ผ่าน 3 ข้อ ผ่าน 5 ข้อ ผ่าน 7 ข้อ ผ่าน 9ข้อ ผ่าน 11 ข้อ 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
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10. แหล่งข้อมูล รพ.ประเมินตนเอง, 
      วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

๑.รพ. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล,  
2.สสจ. ออกประเมิน 
3.รายงานเขตสุขภาพที่ 1 และ ICT สป.  

 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  1.นางบุษบา อนุศักดิ ์   หมายเลขโทรศัพท ์ ๐๘4 0453530 
          2.นายมนตรี อินแสง     หมายเลขโทรศัพท์  081-๕304524 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   การมีคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  :  ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย  : การมีคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย (EACC : Easy Asthma & COPD Clinic) 
และระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างง่ายและใกล้บ้าน ลดความแออัด และ
ได้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

- คัดกรองด้วยแบบบันทึกการคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ และแบบทดสอบการติดบุหรี่ 
ในกลุ่มเสี่ยงที่สูบบุหรี่ หรือเคยสูบบุหรี่ 
  - การตรวจประเมินด้วย Peak Flow 
  - การให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ให้ลด ละเลิกสูบบุหรี่  
  - ประเมินและรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาอย่างง่าย 

- มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยทุกราย 
  - มีระบบส่งต่อคนไข้(ค่าPeak flow<80%) เพ่ือประเมินด้วยSpirometryที่โรงพยาบาลชุมชน  
  - มีการดูแลคนไข้ (Asthma &COPD) ที่มีอาการทุเลาลงแล้วมารับการรักษาต่อ สอนเทคนิค
การใช้ยาพ่นที่ถูกวิธี นัดติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้เรื่องโรค และประเมินการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย  
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาเองได้  
   

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1) มีการคัดกรองด้วยแบบบันทึกการคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ /แบบทดสอบการ
ติดบุหรี่ ในกลุ่มเสี่ยงที่สูบบุหรี่ หรือเคยสูบบุหรี่   
2) มีการตรวจประเมินด้วย Peak Flow 

2 1) ให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ให้ลด ละเลิกสูบบุหรี่ เพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรค COPD & Asthma 

3 1) ประเมินและรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาอย่างง่าย  
2) มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยทุกราย 
3) มีระบบส่งต่อคนไข้ (ค่าPeak flow < 80%) เพ่ือประเมินด้วย Spirometry ที่รพช.  

4 1) มีการดูแลคนไข้ Asthma & COPD ที่มีอาการทุเลาลงแล้วมารับการรักษาต่อ  
2) สอนเทคนิคการใช้ยาพ่นที่ถูกวิธี นัดติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ  
3) ให้ความรู้เรื่องโรค ประเมินการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย  
4) มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาเองได้ 

5 เกิดบุคคลต้นแบบ/นวัตกรรมต้นแบบ ลด ละเลิกบุหรี่ 

20.การมีคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี ้
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 
1+๒ 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4+5 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 1 แบบรายงาน เท่ากับ 1 คะแนน 
1-2 2 แบบรายงาน เท่ากับ 2 คะแนน 
1-3 3 แบบรายงาน เท่ากับ 3 คะแนน 
1-4 4 แบบรายงาน เท่ากับ 4 คะแนน 
1-5 ๕ แบบรายงาน เท่ากับ 5 คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1+
๒ 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4+5 
 

 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1 แบบรายงาน เท่ากับ 1 คะแนน 
1-2 2 แบบรายงาน เท่ากับ 2 คะแนน 
1-3 3 แบบรายงาน เท่ากับ 3 คะแนน 
1-4 4 แบบรายงาน เท่ากับ 4 คะแนน 
1-5 ๕ แบบรายงาน เท่ากับ 5 คะแนน 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด......การมีคลินิกโรคหืดและ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย….. 

 

........-......... ......-....... .......-...... .......-....... 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล   ระบบรายงาน 
 

11. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :    1.นางบุษบา  อนุศักดิ ์  หมายเลขโทรศัพท์    08 4045 3530  
    2.นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์   หมายเลขโทรศัพท์ 09 1853 0508 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัดที่   การมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  :  ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 
4. น้ำหนัก :   ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : การมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก่ 
  - วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา 
  - มีการติดตามการรักษาเช่น MMRC, CAT score 
  - มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 
  - ให้คำแนะนำการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ 

- มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยทุกราย   

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา (Spirometry) ทุกราย 
2 มีการติดตามการรักษา เช่น MMRC, CAT score 
3 1) มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller)  

๒) ให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ให้ลด ละเลิกสูบบุหรี่ 
เพ่ือป้องกันการเกิดโรค COPD & Asthma 

4 1) มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยทุกราย 
2) เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ PCU/NPCU และรพ.สต. ในการดำเนินงานคลินิกโรคหืด
และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย (EACC : Easy Asthma & COPD Clinic) 
3) ส่งคนไข้ที่อาการทุเลาลงแล้วไปรับการรักษาต่อ PCU/NPCU และรพ.สต. 

5 ๑) เกิดบุคคลต้นแบบ/นวัตกรรมต้นแบบ ลด ละเลิกบุหรี่ 
๒) วัดอัตราการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

21.การมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี ้
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 
1+๒ 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4+5 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 1 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 1 คะแนน 
1-2 2 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 2 คะแนน 
1-3 3 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 3 คะแนน 
1-4 4 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 4 คะแนน 
1-5 5 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 5 คะแนน 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1+
๒ 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4+5 

 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 1 คะแนน 
1-2 2 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 2 คะแนน 
1-3 3 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 3 คะแนน 
1-4 4 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 4 คะแนน 
1-5 5 คะแนน แบบรายงาน เท่ากับ 5 คะแนน 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  
 

หน่วยวัด   
 

ผลการดำเนินงานในอดีต   

ปีงบประมาณพ.ศ. 
2561  2562  2563  

การมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบ 
วงจรและได้มาตรฐาน  
 

.................  ......-.......  ......-.......  (ยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูล)  

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: โปรแกรมการติดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วย 
11. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :          1.นางบุษบา  อนุศักดิ์     หมายเลขโทรศัพท์   08 4045 3530  
           2.นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  หมายเลขโทรศัพท์   09 1853 0508 

หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของคปสอ.ที่มีผลการการดำเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เป้าหมาย  :  ร้อยละ 40   
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : การดำเนินงาน คปสอ.ติดดาว หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ  
คปสอ.ติดดาว ที่กำหนด คือ 5 ดาว มีเกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ดังนี้   
 มิติที่ 1  การประเมินประสิทธิผล ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  
Prevention & Promotion Excellence  (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)  มีค่าคะแนน ร้อยละ 40  
 มิติที่ 2  การประเมินคุณภาพการให้บริการ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) มีค่าคะแนน ร้อยละ 40  
 มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  People 
Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) มีค่าคะแนน ร้อยละ 10  
 มิติที่ 4  การพัฒนาองค์การ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่  4  Governance Excellence (บริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
 มีค่าคะแนน ร้อยละ 10 
 โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้   
ค่าคะแนนรวมทั้ง 4 มิติ  ร้อยละ 60 ขึ้นไป = 5 ดาว  ร้อยละ 50 – 59.99 =  4 ดาว   
ร้อยละ 40 – 49.99  =  3 ดาว  ร้อยละ 30 – 39.99  =  2 ดาว  ร้อยละ 20 – 29.99  =  1 ดาว 

6. สูตรการคำนวณ: ร้อยละของผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
 ค่าคะแนนรวมทั้ง 4 มิติ   ร้อยละ 60 ขึ้นไป = 5 ดาว   
    ร้อยละ 50 – 59.99 =  4 ดาว   
    ร้อยละ 40 – 49.99  =  3 ดาว   
    ร้อยละ 30 – 39.99  =  2 ดาว   
    ร้อยละ 20 – 29.99  =  1 ดาว 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละ 20 – 29.99   
2 ร้อยละ 30 – 39.99   
3 ร้อยละ 40 – 49.99   
4 ร้อยละ 50 – 59.99 
5 ร้อยละ  60 ขึ้นไป   

 

 
 

22.ร้อยละของคปสอ.ที่มีผลการการดำเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ 6เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  
      31 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

 ร้อยละ  
20 – 29.99   

ร้อยละ  
30 – 39.99   

ร้อยละ 
40 – 49.99   

ร้อยละ 
50 – 59.99  

ร้อยละ 
60 ขึน้ไป   

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 –  

30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

 ร้อยละ  
20 – 29.99   

ร้อยละ  
30 – 39.99   

ร้อยละ 
40 – 49.99   

ร้อยละ 
50 – 59.99  

ร้อยละ 
60 ขึ้นไป   

 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละของคปสอ.ที่มีผลการการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 

................. .......-...... .......-...... .......-....... 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: การประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว แหล่งข้อมูล 
รายงานผลการดำเนินงานตามแหล่งข้อมูลที่กำหนด 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางบุษบา อนุศักดิ ์    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘4 0453530 
           2.นางสุวิมล ทิพย์ชมภู   หมายเลขโทรศัพท์  081 0204125 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย :  รพท./รพช. ทุกแห่ง 
  - ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน (8 แห่ง) 
  - ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ระดับดี (8 แห่ง) 
  - ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (7 แห่ง) 
  - ร้อยละ 40 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก plus (4 แห่ง) 
4. น้ำหนัก  : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)  
ดำเนินงานตามเกณฑ์ดังนี้ 
 
ระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
 1. มีการกำหนดนโยบายจัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิด
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 
 3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไปคือมูลฝอยรีไซเคิลมูลฝอยอินทรีย์มูลฝอยอื่นๆไปยังที่พักรวมมูลฝอย
อย่างถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัยที่อาคารผู้ป่วยนอก 
E: ENERGY 
 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร 
E:ENVIRONMENT 
 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 
 7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 
N: NUTRITION 
 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยในระดับดีมาก 
 9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
 10. จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
 
 

23.โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  
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ระดับดี 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
 12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 
ระดับดีมาก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
 14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
 
ระดับดีมาก Plus 
 15.โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 16.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริ ่มต้น
พัฒนาขึ้นไป  
 
6. สูตรการคำนวณ:  
  

1.((A1+A2+A3+A4)/B) X 100 = ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
2.((A2+A3+A4)/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
3.(A3+A4/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
4. (A4/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก plus 
 
A1 = จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEANผ่าน
เกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
A2 = จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEANผ่าน
เกณฑ์ระดับดี 
A3 = จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEANผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก 
A4= จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEANผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก plus 
B = จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  10 ข้อ 
2 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  11 ข้อ 
3 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  12 ข้อ 
4 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  14 ข้อ 
5 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  16 ข้อ 

 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 ข้อ 16 ข้อ 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 ข้อ 16 ข้อ 
 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละโรงพยาบาลมีการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ระดับ
ความสำเร็จ 

ผ่านพ้ืนฐาน 100% 
ผ่านระดับดี 50 % 
ผ่านระดับดมีาก25% 

ผ่านพ้ืนฐาน 100% 
ผ่านระดับดี   50 % 
ผ่านระดับดมีาก 25% 
ผ่านระดับดมีาก plus 
37 % 

ผ่านพ้ืนฐาน 100% 
ผ่านระดับดี  100 % 
ผ่านระดับดมีาก 62.5 % 
ผ่านระดับดมีาก plus 
37.5 % 
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10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 1. โรงพยาบาล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงานส่งให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ วิเคราะห์แล้วส่ง
รายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด) และรายงานผ่านระบบ Health 
KPI เดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 20 ของเดือน 
 3. ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและส่งรายงานรายเดือน
ให้กรมอนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด) ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ 
(DOC) กรมอนามัยเดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 25 ของเดือน 
 4. จากการตรวจประเมิน โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 5. จากการตรวจประเมินรับรอง โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
 แหล่งข้อมูล 
 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)/รพ.สต. 
 

 
11.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางสาวศรีสังวาลย์  ศรีทรายคำ 

2.นางชญาก์ทิพยฑ์  สุริยะพงฑากุล  
          3.นางวรัญญา  สุวรรณ  
     หน่วยงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ต่อ 124 
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1. ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
                 GREEN & CLEAN ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ  
3. เป้าหมาย :  รพ.สต. ทุกแห่ง 
     - ร้อยละ 100 ผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
4. น้ำหนัก  : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
หมายถงึ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินงานตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
 1. มีการกำหนดนโยบายจัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิด
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545 
 3. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
 4 มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐาน HAS สะอาดเพียงพอและปลอดภัย 
 5. มีมาตรการลดการใช้สารเคมีในห้องส้วม 
E: ENERGY 
 6.มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร 
E: ENVIRONMENT 
 7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อนที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 
 8. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 
N: NUTRITION 
 9. มีกิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการ อาหารปลอดภัย และผักปลอดสารพิษ 
 10. จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนที่มารับบริการ 
ระดับดี 
 11. ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากมูลฝอยในชุมชน 
 12. ส่งเสริมการปลูกและบริโภคอาหารปลอดสารพิษในชุมชน 
 
 

24.ร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  
     ระดับพื้นฐานข้ึนไป 

(สสอ.) 
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ระดับดีมาก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
 14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
6. สูตรการคำนวณ:  
  

จำนวนรพ.สต.พัฒนาด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน  x   ๑๐๐ 
จำนวนรพ.สต.ทั้งหมด 

 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 น้อยกว่าร้อยละ 45 
2 ร้อยละ 45-49 
3 ร้อยละ 50 
4 ร้อยละ 51-55 
5 มากกว่า 55 ขึ้นไปและมีดีเด่น green ในรพ.สต. 

 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
45 

45-49 50 51-55 มากกว่า 55 ขึ้นไป
และมีดีเด่น green 

ในรพ.สต. 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
45 

45-49 50 51-55 มากกว่า 55 ขึ้นไป
และมีดีเด่น green 

ในรพ.สต. 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

ร้อยละ - 60% 

และมีดีเด่นด้าน
การจัดการขยะ 

52.1% 

และมีดีเด่นด้าน
การจัดการขยะ   

ติดเชื้อ 
 

10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผล
การดำเนินงานส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพ้ืนที่ วิเคราะห์ รายงานผล 
เดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 20 ของเดือน  
 แหล่งข้อมูล 
 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)/รพ.สต. 
 

11.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางสาวศรีสังวาลย์  ศรีทรายคำ 
2.นางชญาก์ทิพยฑ์  สุริยะพงฑากุล  

          3. นางวรัญญา  สุวรรณ  
     หน่วยงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ต่อ 124 
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1. ตัวช้ีวัดที ่ :  โรงพยาบาลมีห้องปลอดฝุ่น (Safe room) ที่ได้มาตรฐาน 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐาน  
3. เป้าหมาย :  โรงพยาบาล ทุกแห่ง มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 จุด ที่ได้มาตรฐาน 
4. น้ำหนัก   : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย :  ห้องปลอดฝุ่น  หมายถึง ห้องที่จัดเตรียมไว้ภายในบ้านหรืออาคารสาธารณะเพ่ือลดการสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยภายใน
ห้องต้องมีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และPM10 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 
  แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
  แนวทางการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น ประกอบด้วย 
  1 มาตรการจัดทำห้องปลอดฝุ่น 
      1) การเลือกห้อง 
      2) การควบคุมแหล่งกำเนิด 
      3) การจัดสภาพแวดล้อม 
  2 มาตรการอื่น ๆ 
      1) ด้านความปลอดภัย 
      2) ด้านสุขภาพ 
      3) ด้านอื่นๆ 
  4.3 แนวทางการเฝ้าระวังและประเมินปริมาณฝุ่นละอองในห้องปลอดฝุ่น 
   โรงพยาบาล ทุกแห่ง มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 จุด ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกัน ลดการ
สัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และดูแลสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยง หรือผู้มารับบริการในโรงพยาบาล
ในช่วงภาวะหมอกควันไฟป่า 
 

6. สูตรการคำนวณ:  ไม่มี  
 
7. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มีแผนการ
ดำเนินงาน 

มี 1 จุด 
กำลังพัฒนา 

 
 

มี 1 จุด 
ที่ได้มาตรฐาน 

มี 1 จุดผ่าน
มาตรฐานและมี
การมีแผนพัฒนา

เพ่ิม  

มีมากกว่า 1 จุด 
ที่ผ่านมาตรฐาน
และเป็นต้นแบบ

มีดีเด่น 
 

 
 

25.โรงพยาบาลมีห้องปลอดฝุ่น (Safe room) ที่ได้มาตรฐาน  
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มีแผนการ
ดำเนินงาน 

มี 1 จุด 
กำลังพัฒนา 

 
 

มี 1 จุด 
ที่ได้มาตรฐาน 

มี 1 จุดผ่าน
มาตรฐานและมี

การมี
แผนพัฒนาเพิ่ม  

มีมากกว่า 1 จุด 
ที่ผ่านมาตรฐานและ
เป็นต้นแบบมีดีเด่น 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มีแผนการ
ดำเนินงาน 

มี 1 จุด 
กำลังพัฒนา 

 
 

มี 1 จุด 
ที่ได้มาตรฐาน 

มี 1 จุดผ่าน
มาตรฐานและมี
แผนพัฒนาเพิ่ม  

มีมากกว่า 1 จุด 
ที่ผ่านมาตรฐานและ
เป็นต้นแบบมีดีเด่น 

 
9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  จากการตรวจประเมินโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ            
อาชีวอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
       

10.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางสาวศรีสังวาลย์  ศรีทรายคำ 
2.นายปรีชา  เครือธง  

          3. นางวรัญญา  สุวรรณ  
หน่วยงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ต่อ 124 
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1. ตัวช้ีวัดที ่ :  ร้อยละของรพ.สต.ในพ้ืนที่มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ที่ได้มาตรฐาน 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ  
3. เป้าหมาย :  อย่างน้อย 1 ตำบล 1 รพ.สต.ที่ได้มาตรฐาน 
4. น้ำหนัก    : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย :  ห้องปลอดฝุ่น  หมายถึง ห้องที่จัดเตรียมไว้ภายในบ้านหรืออาคารสาธารณะเพ่ือลดการสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยภายใน
ห้องต้องมีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และPM10 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 
  แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
  แนวทางการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น ประกอบด้วย 
  4.1 มาตรการจัดทำห้องปลอดฝุ่น 
      1) การเลือกห้อง 
      2) การควบคุมแหล่งกำเนิด 
      3) การจัดสภาพแวดล้อม 
  4.2 มาตรการอื่นๆ 
      1) ด้านความปลอดภัย 
      2) ด้านสุขภาพ 
      3) ด้านอื่นๆ 
  4.3 แนวทางการเฝ้าระวังและประเมินปริมาณฝุ่นละอองในห้องปลอดฝุ่น 
   ร้อยละ 100 ของตำบลในพื้นที่ มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 ตำบล 1 รพ.สต.ที่ได้
มาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบ ลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
 

6. สูตรการคำนวณ:   
 
 จำนวนรพ.สต.ที่มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ที่ได้มาตรฐาน x   ๑๐๐ 
                                      จำนวนรพ.สต.ทั้งหมด 
 
7. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50-99 

ร้อยละ 100 
ของตำบลในพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 
ของตำบล และ
ผ่านมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
ตำบล ผ่านมาตรฐาน 
เป็นต้นแบบและมี

ดีเด่นหรือมีนวัตกรรม 
 
 

26.ร้อยละของรพ.สต.ในพ้ืนที่มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ทีไ่ด้มาตรฐาน  
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50-99 

ร้อยละ 100 
ของตำบลใน

พ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 
ของตำบล และ
ผ่านมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
ตำบล ผ่านมาตรฐาน 
เป็นต้นแบบและมี

ดีเด่นหรือมี
นวัตกรรม 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50-99 

ร้อยละ 100 
ของตำบลใน

พ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 
ของตำบล และ
ผ่านมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
ตำบล ผ่าน

มาตรฐาน เป็น
ต้นแบบและมีดีเด่น
หรือมีนวัตกรรม 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  จากการตรวจประเมินโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ            
อาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และเครือข่ายในพ้ืนที่ ทุกอำเภอ  
       

10.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางสาวศรีสังวาลย์  ศรีทรายคำ 
2.นายปรีชา  เครือธง  

          3. นางวรัญญา  สุวรรณ  
     หน่วยงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ต่อ 124 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ  92 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย:  ตัวชี้วัดระดับกระทรวง วัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – 
Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) ที่พัฒนาจาก สำนักงาน  ป.ป.ช. 
  
6. สูตรการคำนวณ: 
 
 

จำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบ/จำนวนข้อตามแบบประเมินทั่งหมด X100 
 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ.....ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละ    0.00 - 69.99 
2 ร้อยละ  70.00 - 81.99 
3 ร้อยละ  82.00 - 86.99 
4 ร้อยละ  87.00 - 91.99 
5 ร้อยละ  92.00 - 100 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

8.1  การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

รอบ 1 2 3 4 5 
6 

เดือน 
ร้อยละ 
0.00 – 
64.99 

ร้อยละ 
65.00 – 
69.99 

ร้อยละ 
70.00 – 
74.99 

ร้อยละ 
75.00 – 
81.99 

ร้อยละ 
82.00 – 
100.00 

  

27. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
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8.2  การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 (ระหวา่งวันที ่1 เมษายน 2564 –  30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

รอบ 1 2 3 4 5 
12 

เดือน 
ร้อยละ 
0.00 – 
69.99 

ร้อยละ 
70.00 – 
81.99 

ร้อยละ 
82.00 – 
86.99 

ร้อยละ 
87.00 – 
91.99 

ร้อยละ 
92.00 – 
100.00 

 
 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

งบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  ITA 

ร้อยละ     98.22 100 100 

 
10.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล    แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence – Based Integrity 
and Transparency Assessment :EBIT ) ที่พัฒนาจาก สำนักงาน  ป.ป.ช. 
 

11.  ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  1.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์    หมายเลขโทรศัพท์ 089 951 8931 
         2.นางกรรณิการ์  วงศ์ฝ้น    หมายเลขโทรศัพท์ 088 252  6955 
     หน่วยงาน :    งานการเงิน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ระดับความสำเร็จการจัดวางระบบตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  : ระดับ  5 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย:  วัดระดับความสำเร็จการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน  
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน  
การ

ดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

1 1.ทบทวนคำสั่ง/จัดทำคำสั่งเป็นปัจจุบัน 
2.มีกฎบัตรตรวจสอบภายในของหน่วยงาน(ประกาศใช้ไม่เกิน  3  ปี)  
3.เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานในสังกัดทราบโดย
ทั่วกัน(หนังสือเวียน) 

ขั้นที่ 1 

2 1.มีแผนการตรวจสอบภายในและผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงานเครือข่าย 
2.มีรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในของปีที่
ผ่านมา 
           -   ระดับจังหวัด( สสอ./รพช. 
           -   ระดับอำเภอ  รพ.สต 

 

3 1.หน่วยงานย่อยในสังกัด  รพช. สสอ. /รพ.สต. จัดทำแบบวิเคราะห์
ความเสี่ยง จัดอันดับความเสี่ยงของปีที่ผ่านมาและจัดทำ ปค.4 ปค.5 
เพ่ือพัฒนากระบวนงานในปีต่อไปครอบคลุมทุกกระบวนงานหลัก 
2.จัดส่ง แบบจัดบริหารความเสี่ยงตามข้อ 4  แบบ ปค.4 ปค.5 
ภาพรวมระดับหน่วยงานโรงพยาบาลและอำเภอ  ของปีงบประมาณ
ต่อไป  ส่ง สสจ. ภายใน เดือน พ.ย. 

 

4 1. มีผลการตรวจสอบภายในเครือข่าย  ณ  วันที่ทีมตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัดเข้าตรวจสอบไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  35 ของหน่วยงานที่
ออกตรวจสอบฯตามแผน 

 

5 1.ประเมินตนเองตามท่ี  สป.สาธารณสุขกำหนดเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนางานตามเกณฑ์การประเมินตนเอง 
2.จัดส่งแบบประเมินตนเองให้ทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัดภายใน
เดือน เมษายน 

 

28. ระดับความสำเร็จการจัดวางระบบตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1  การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 – 3 

 
8.2  การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       (ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 1-2 ขั้นที่ 1-3 ขั้นที่ 1-4 ขั้นที่ 1-5 
 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด.ระดับความสำเร็จการ
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย 

 

ระดับ 5 - ระดับ 2 ระดับ 3 

 

 
10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบทานการตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :   1.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์          หมายเลขโทรศัพท์  089  951  8931 
          2.นางสาวศรีทอน  มหาวันแจ่ม  หมายเลขโทรศัพท์  088  851  6923 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ  99 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: วัดความสำเร็จในการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ของหน่วยงานในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                    
6. สูตรการคำนวณ: 
 
เงินงบประมาณที่เบิกจ่าย /เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร X 100 

 

7. เกณฑ์การให้คะแนน:   
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
รอบ 6 เดือน เบิกงบประมาณภาพรวม ร้อยละ  54 

รอบ 12 เดือน เบิกงบประมาณภาพรวม ร้อยละ  99 
   

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1  การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
  30 – 34.99 35- 39.99 40 - 44.99 45 - 49.99 50 – 54 

 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์  

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS =   30 – 34.99 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์ 

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 35- 39.99 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์ 

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 40 - 44.99 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์ 

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 45 - 49.99 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์ 

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 50 – 54 

เท่ากับ 5 คะแนน 

29. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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8.2  การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวนัที่ 1 มีนาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

55 – 64.99 65 - 74.99 75  - 84.99 85  – 94.99 95 - 100 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์  

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 55 – 64.99 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์ 

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 65 - 74.99 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์ 

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 75  - 84.99 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์ 

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 85  – 94.99 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
ได้ตามเกณฑ์ 

รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS = 95 - 100 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

งบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

 

ร้อยละ        99.82 99.91 99.75 

 
10.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity 
and Transparency Assessment: EBIT ) ที่พัฒนาจาก สำนักงาน  ป.ป.ช. 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:    1.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์    หมายเลขโทรศัพท์ 089 951 8931 
    2.นางกรรณิการ์  วงศ์ฝ้น   หมายเลขโทรศัพท์ 088 252  6955 
     หน่วยงาน : งานการเงิน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน    
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1. ตัวช้ีวัด   หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ ๖ - 7 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ/จำนวน ระดับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :  ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  ระดับ ๖ - 7 
4. น้ำหนัก :  ร้อยละ  10 
5. คำอธิบาย: 
  
6. สูตรการคำนวณ: 
  ไม่มี 
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยบริการประสบวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 - ๗ 
2 หน่วยบริการประสบวิกฤตทางการเงิน ระดับ ๔ - ๕ 
3 หน่วยบริการประสบวิกฤตทางการเงิน ระดับ ๒ - ๓ 
4 หน่วยบริการประสบวิกฤตทางการเงิน ระดับ ๑ 
5 หน่วยบริการไม่ประสบวิกฤตทางการเงิน (ระดับ ๐)  

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

8.7 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
หน่วยบริการ

ประสบวิกฤตทาง
การเงิน  

ระดับ 6 - ๗ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๔ - ๕ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๒ - ๓ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๑ 

หน่วยบริการ 
ไม่ประสบวิกฤต 

ทางการเงิน  
(ระดับ ๐) 

  

30. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ ๖ - 7 
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8.8 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
หน่วยบริการ

ประสบวิกฤตทาง
การเงิน  

ระดับ 6 - ๗ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๔ - ๕ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๒ - ๓ 

หน่วยบริการ
ประสบวิกฤตทาง

การเงิน  
ระดับ ๑ 

หน่วยบริการ 
ไม่ประสบวิกฤต 

ทางการเงิน  
(ระดับ ๐) 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด..หนว่ย
บริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทาง
การเงิน  ระดับ 7 
 

 

 

ร้อยละ ไม่มีหน่วยบริการ
ประสบวิกฤติทาง
การเงินระดับ 7 

ไม่มีหน่วยบริการ
ประสบวิกฤติทาง

การเงิน 

ระดับ๖ ร้อยละ ๘.๐ 

ระดับ7 ร้อยละ ๔.๐ 
 

ไม่มีหน่วยบริการ
ประสบวิกฤติทาง

การเงิน 

ระดับ๖ ร้อยละ ๖.๐ 

ระดับ7 ร้อยละ ๔.๐ 
 

 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:   จากรายงานผลการวิเคราะห์สภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลังหน่วย

บริการ เว็บไซด์  http://hfo64.cfo.in.th 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:   นายธานี   ศรีวงค์วรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
                                      หมายเลขโทรศัพท์ 053 093733 

            กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด    เงินคงเหลือในกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่รายอำเภอ น้อยกว่าร้อยละ20  
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ/จำนวน ร้อยละเงินคงเหลือในกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่รายอำเภอ  
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : เงินคงเหลือในกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่รายอำเภอน้อยกว่าร้อยละ20 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 6. สูตรการคำนวณ: 
 
           ระดับเงินคงเหลือในกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ น้อยกว่าร้อยละ20(แห่ง) X100 
                    จำนวนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ทั้งหมดในอำเภอ 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มากกว่า ร้อยละ 35 
2 ร้อยละ 30.0 – 34.9 
3 ร้อยละ 25.0 – 29.9 
4 ร้อยละ 20.0 - 24.9 
5 น้อยกว่าร้อยละ 20 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี

เงินเหลือ 
≥ร้อยละ ๖๖.๐ 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี
เงินเหลือร้อยละ  
๖๑.0 – ๖๕.๐ 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี
เงินเหลือร้อยละ 

๕๖.0-๖0.๐ 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี
เงินเหลือร้อยละ 

๕๑.0-๕5.๐ 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี

เงินเหลือ 
≤ ร้อยละ 50.๐ 

  

31. เงินคงเหลือในกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่รายอำเภอ น้อยกว่าร้อยละ20 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี
เงินเหลือ มากกว่า 

ร้อยละ  35 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี
เงินเหลือ ร้อยละ 
30.0 – 34.9 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี
เงินเหลือ ร้อยละ 
25.0 – 29.9 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ในอำเภอ มี
เงินเหลือ ร้อยละ 
20.0 - 24.9 

มีกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ ใน

อำเภอ น้อยกว่า
ร้อยละ  20 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด..ร้อยละเงินคงเหลือใน
กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนทีร่ายอำเภอ 

ร้อยละ มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พ้ืนที่ ในอำเภอ 
มีเงินเหลือร้อย

ละ 30.24 

 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พ้ืนที่ ในอำเภอ 
มีเงินเหลือร้อย

ละ 22.08 

มีกองทุน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ

พ้ืนที่ ในอำเภอ 
มีเงินเหลือร้อย

ละ 22.39 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   จากรายงานผลการวิเคราะห์เงินคงเหลือในกองทุนสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่รายอำเภอ เว็บไซด์  https://obt.nhso.go.th/obt/ 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  นายธานี   ศรีวงค์วรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    หมายเลขโทรศัพท์ 053 093733 
        หน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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๑. ตัวช้ีวัดที่ ร้อยละของการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
๒. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
๓. เกณฑ์เป้าหมาย  : ≥ร้อยละ ๙๕ ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
๔. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
๕. คำอธิบาย: 

การคัดกรอง หมายถึง การคัดกรองเพ่ือค้นหาวัณโรค ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ด้วย
การเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)  
กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่อวัณโรค และกลุ่ม
ประชากรเสี่ยงต่อวัณโรค ที่กำหนดให้ดำเนินการ ตามนโยบายหรือแนวทางระดับประเทศ ระดับเขต
และกลุ่มเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะทำงาน cluster TB จังหวัดลำพูน 

 

๖. สูตรการคำนวณ: 
 
ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เท่ากับ ( A / B ) x ๑๐๐ 
A= จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการคัดกรองวัณโรคโดยวิธี CXR   
B= จำนวนกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคเป้าหมาย 

 
๗. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ≤ร้อยละ ๖๔ 
๒ ร้อยละ ๖๕-๗๔ 
๓ ร้อยละ  ๗๕-๘๔ 
๔ ร้อยละ ๘๕-๙๔ 
๕ ≥ร้อยละ ๙๕ 

 

๘. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 
ดังนี้ 

8.1 การประเมินรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4)  

ประเมินในประชากรกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการควบคุม
และป้องกันวัณโรคจังหวัดลำพูน 
 
 
 

 

32. ร้อยละของการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
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ค่าคะแนนที่ได้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
≤ร้อยละ ๖๔ ร้อยละ 

๖๕-๗๔ 
ร้อยละ   
๗๕-๘๔ 

ร้อยละ 
๘๕-๙๔ 

 

≥ร้อยละ ๙๕ 

8.2 การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 

ประเมินในประชากรกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง และกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการควบคุมและป้องกันวัณโรคจังหวัดลำพูน 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
≤ร้อยละ ๖๔ ร้อยละ ๖๕-๗๔ ร้อยละ ๗๕-๘๔ ร้อยละ ๘๕-๙๔ ≥ร้อยละ ๙๕ 

 
 

๙. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  

 
หน่วยวัด  

 

ผลการดำเนินงานในอดีต  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕61  ๒๕๖2  ๒๕๖3  

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของการคัดกรอง
หาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง  

ร้อยละ  ร้อยละ  94.4 ร้อยละ  94.4 ร้อยละ  97.7 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: Data file online จากระบบข้อมูลในโปรแกรม NTIP online  และ
การรายงานผลการดำเนินงาน เทียบกับค่าเป้าหมาย ติดตามผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์ 
 
๑๑. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  1.นายไกลศิลป์  ศิริวิบูลย์ หมายเลขโทรศัพท์. ๐94-6436660 
    2.นางสาวกัลยาณี  บุญจู  หมายเลขโทรศัพท์  062-2215626 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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๑. ตัวช้ีวัดที่   ความสำเร็จของการรักษาวัณโรค 
๒. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
๓. เกณฑ์เป้าหมาย  : อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
๔. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
๕. คำอธิบาย: 
 ๑.ความสำเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
    ๑.๑ ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค หมายถึง การสนับสนุนพื้นที่ จังหวัด 
โรงพยาบาล แก้ไขปัญหาวัณโรคให้สอดคล้อง วินิจฉัย การรักษา และการป้องกันควบคุมวัณโรคตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
    ๑.๒ ความสำเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  
           ๑.๒.๑ รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู ้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
           ๑.๒.๒ รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาครบกำหนด
โดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือน
สุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้
ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
 ๒.ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรค
น้อยกว่า ๑ เดือน โดยไม่เคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
     ๒.๑ ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผล
ตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular 
หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  
     ๒.๒ ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจ
เสมหะ เป็นลบ แต่ทำการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค 
 ๓. กลุ่มเป้าหมาย 
     ๓.๑.การประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖3) ที่เป็นผู้ป่วย
ไทย ไม่ใช่คนไทย และผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่
รวมโรงพยาบาลเอกชน 
     ๓.๒.การประเมินร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB 
Treatment Coverage) คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖3–๓๐ กันยายน ๒๕๖4) ที่เป็นผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้ง
ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน  
       ทั้งนี้ในการประเมินผลการดำเนินงานในรอบท่ี ๑ ปี ๒๕๖4  ซึ่งยังไม่สามารถประเมินผลการรักษา
หายรวมกับรักษาครบเนื่องจากยังไม่ครบระยะเวลาการรักษา ให้ใช้อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

33. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
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ที่ขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ ๑/๒๕๖4 เป็นข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานไปก่อน และ การประเมินผลการ
ดำเนินงานในรอบที่ ๒ ปี ๒๕๖4  สามารถประเมินผลการรักษาหาย รวมกับรักษาครบ ในผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาสที่ ๑/๒๕๖4 เป็นข้อมูลประเมินผลการดำเนินงาน 
 ๔. ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายป่วยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP online) หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบรายงาน
ผู้ป่วยที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด 

๖. สูตรการคำนวณ: 
อัตราอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เท่ากับ (A/B) x ๑๐๐ 
A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖4 (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖3) ที่เสียชีวิต  
B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖4 (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖4)  
 

 
๗. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ≥ร้อยละ ๒๐ 
๒ ร้อยละ ๑๖-๑๙ 
๓ ร้อยละ ๑๐-๑๕ 
๔ ร้อยละ ๖-๙ 
๕ ≤ ร้อยละ ๕ 

 
๘. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้ 

8.1 การประเมินรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖4)  

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

≥ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๑๖-๑๙ ร้อยละ ๑๐-๑๕ ร้อยละ ๖-๙ ≤ ร้อยละ ๕ 
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8.2 การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –  
๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
≥ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๑๖-๑๙ ร้อยละ ๑๐-๑๕ ร้อยละ ๖-๙ ≤ ร้อยละ ๕ 

 

๙. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖3 

ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

ร้อยละ ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 7.12 ร้อยละ 13.21 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: Data file online จากระบบข้อมูลในโปรแกรม NTIP online   
 
๑๑. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:    1.นายไกลศิลป์  ศริิวิบูลย์  หมายเลขโทรศัพท์  ๐94-6436660 
          2.นางสาวกัลยาณี  บุญจู  หมายเลขโทรศัพท์  062-2215626 

     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  : ระดับที่ ๓ 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 

1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งท่ีมีอาการและไม่มี
อาการ โดยมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นบวก   

2. ความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง 
2.1.สามารถควบคุมเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกเหตุการณ์ให้

สงบได้ภายใน 21 – 28 วัน 
2.2.มีการดำเนินการตามกิจกรรมหลักของ House Model ประเด็น เพิ่มศักยภาพความมั่นคงทาง

สุขภาพในการจัดการกับโรคโควิด 19 ดังนี้ 
 1.) มีความพร้อม EOC   ในการพัฒนาศูนย์ EOC เพ่ือให้สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทุกโรค

และภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีการพัฒนา 
3 ด้าน ดังนี้  

• ด้านระบบงาน (System) หมายถึง ระบบบัญชาการเหตุการณ์และแผนการปฏิบัติตอบสนอง
ต่อสถานการณ์รวมถึงระบบการปฏิบัติอื่นๆ 

• ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Stuff) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ ใช้รวมถึงห้องสำหรับ
ให้ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทำงาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถานการณ์ สามารถเชื่อมโยงได้ ระบบแสดงผลการ
ประมวลข้อมูลข่าวสาร และระบบสื่อสาร 

• ด้านกำลงคนที่มีสมรรถนะ (Staff) หมายถึง หน่วยงานจะต้องกำหนดและมีการวางแผน
บุคลากรสำหรับตำแหน่งในการตอบสนองต่อสถานการณ์ตามระบบ  ICS ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนระดมทรัพยากรและแผนประคับประคองกิจการของหน่วยงานอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิด 
2.) ทำแผนเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที ่เตรียมไว้ เพ่ือ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในแผนระดับบัญชาการณ์และแผน
ระดับปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อมและ
นำไปใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แผนปฏิบัติการควบคุมทุก
โรคและภัยสุขภาพ แผน แนวทาง หรือคู่มือปฏิบัติการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการตอบโต้สถานการณ์โ รค
หรือภัยสุขภาพที่จำเพาะ แผนระดมสรรพกำลัง แผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน และดำเนินการซ้อมแผน
อย่างน้อย 1 ครั้ง่ต่อปี 

3.) หน่วยปฏิบัติการควบคมโรคติดต่อ (CDCU) เพ่ิม 3 เท่า (surge capacity) หมายถึง ใน
ปีงบประมาณ 2564 อำเภอจัดตั้งที่มีปฏิบัติการควบคมโรคติดต่อเพ่ิมจาก 1 ทีมต่ออำเภอ เป็น 3 ทีมต่ออำเภอ 

  
 

34. ระดับความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ความสำเร็จ คะแนน 
1.สามารถควบคุมเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน 21 – 28 วัน 

30 

2. มีการดำเนินการตามกิจกรรมหลักของ House Model ประเด็น เพิ่มศักยภาพ
ความม่ันคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคโควิด 19 

70 

1.) มีความพร้อม EOC  ในการพัฒนาศูนย์ EOC  
ด้านระบบงาน (System)  

• มีผัง ICS ที่เป็นปัจจุบัน ( ๕ คะแนน)  

• มีคำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน ( ๕ 
คะแนน) 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Stuff)  
• มีการจัดเตรียมงบประมาณ/แผนงานเพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ครุภัณฑ์สถานที่ ระบบข้อมูล/สารสนเทศ เพื่อตอบสนองสถานการณ์
ฉุกเฉิน( ๑๐ คะแนน) 

 

• มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์สถานที่ ระบบข้อมูล/สารสนเทศ พร้อม
ใช้ทันที ( ๑๐ คะแนน) 

 

ด้านกำลงคนที่มีสมรรถนะ (Staff)  
• มีแผนระดมทรัพยากรและแผนประคับประคองกิจการของหน่วยงาน ( ๑๐ 

คะแนน) ( ๑๐ คะแนน) 
 

• มีแผนการฝึกอบรมความรู้และทักษะเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
จริง ( ๕ คะแนน) 

 

2.) มีแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีการซ้อมแผน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง มีคูมือ/แนวทาง (SOP) ในการปฏิบัติงาน ( ๑๕ คะแนน) 

 

3.) มีหน่วยปฏิบัติการควบคมโรคติดต่อ (CDCU) เพ่ิม 3 เท่า ( ๑๐ คะแนน)  
รวม 100 คะแนน 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ – 31 

มีนาคม 256๔) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

≤ ๕๐ คะแนน ๕0 – ๕9 
คะแนน 

60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

 ≥๘๐ คะแนน 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 256๓ –  

30 กันยายน 256๔) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

≤ 59 คะแนน 60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

80 – 89 
คะแนน 

≥ 90 คะแนน 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ  
256๑ 256๒ 256๓ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการ
ควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

ระดับ 0 0 0 

 
10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

๑. เอกสารการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินระดับอำเภอ ตามรายการที่
ประเมิน ได้แก่ คำสั่งและผังบัญชาเหตุการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินระดับอำเภอ  
แผนงาน/โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกด้าน 

๒. ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
11. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:  1.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูลย์  หมายเลขโทรศัพท์    053-093725-6 ต่อ 12๒  
     2.นางบุญทิน  จิตร์สะบาย หมายเลขโทรศัพท์    053-093725-6 ต่อ 122  
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 25 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ระดับ 3 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง หมายถึง อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธย
ฐานย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563) ตามปีปฏิทิน 
 2. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและหรือมีผลตาม
เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าป่วยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ Dengue Fever (DF), Dengue 
Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock Syndrome (DSS) 
 3. อัตราปว่ยโรคไข้เลือดออกปี หมายถึง จำนวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS ในจำนวนประชากร 100,000 คน 
คำนวณจาก จำนวนผู้ปว่ยดว้ยโรคไข้เลือดออก X  100,000 / จำนวนประชากรกลางป ี
 4. ค่ามัธยฐาน (Median line) ย้อนหลัง 5 ปี หมายถึง ค่ากลางที่ได้จากการเรียงลำดับข้อมูลอัตรา
ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ปี  2559-2563 ตามปีปฏิทิน  
   
6. สูตรการคำนวณ: 
 
= (B – A) * 100    (ค่าที่ได้อาจมีค่าติดลบ*)         
          A 
A= ค่ามัธยฐาน (Median line) ย้อนหลัง 5 ปี 
B= อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖3 
. * เครื่องหมาย – (ติดลบ) หมายถึงการลดลง 
                   + (บวก) หมายถึงเพ่ิมข้ึน 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ≤ร้อยละ 20.99 
2 ร้อยละ 21 – 23.99 
3 ร้อยละ 24 – 26.99 
4 ร้อยละ 27 – 29.99 
5 ≥ร้อยละ ร้อยละ 30  

 
 
 

35. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 25 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
≤ร้อยละ 
20.99 

ร้อยละ  
21 – 23.99 

ร้อยละ  
24 – 26.99 

ร้อยละ  
27 – 29.99 

≥ร้อยละ 
30  

 

 8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

≤ร้อยละ 
20.99 

ร้อยละ  
21 – 23.99 

ร้อยละ  
24 – 26.99 

ร้อยละ  
27 – 29.99 

≥ร้อยละ 30  

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ชื่อตัวชี้วัด: อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 25ของ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ร้อยละ 63.14 82.13 41.38 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโปรแกรม 
R.506 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  1.นายไกลศิลป์ ศิริวิบูรณ์   หมายเลขโทรศัพท์ 094-6436660 
    2. นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน   หมายเลขโทรศัพท์ 096-8149493 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ระดับ 3 
4. น้ำหนัก : 10 
5. คำอธิบาย: 

5.1 เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กอายุครบ 1ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบในงวดที่รายงาน
(จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐานโครงการสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู ่อาศัย Type area=1,3) โดย
ความหมายของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1ปี)  

5.2 วัคซีนครบชุดได้แก่ วัคซีน BCG, HBV1, DTP1, DTP3, HB3, Hib3, โปลิโอ3, MMR1, IPV, 
Rota ทั้งหมด 

 
6. สูตรการคำนวณ: 
รายการข้อมูล 1  A= จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานที่่ได้รับวัคซีน BCG, HBV1, DTP1, 
DTP3, HB3, Hib3, โปลิโอ3, MMR1, IPV, Rota ทั้งหมด 
รายการข้อมูล 2  B= จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน      
จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area = 1, 3) 
A/B) x 100 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 <ร้อยละ 93.99 
2 ร้อยละ 94.00-94.99 
3 ร้อยละ 95.00-95.99 
4 ร้อยละ 96.00-96.99 
5 ร้อยละ 97.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี 



164 
 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
< ร้อยละ  
60.99 

ร้อยละ  
61.00-63.99 

ร้อยละ  
64.00-66.99 

ร้อยละ  
67.00-69.99 

ร้อยละ > 
70 

 

 8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
– 30 กันยายน 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

< ร้อยละ  
93.99 

ร้อยละ  
94.00-94.99 

ร้อยละ  
95.00-95.99 

ร้อยละ  
96.00-96.99 

ร้อยละ  
97.00 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
ครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ระดับ 92.78 89.42   87.26    

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   :  ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
11.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด   :  1.นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์   หมายเลขโทรศัพท์ 094-6436660 
    2.นางสาวณัฐศิรา ตาปวง  หมายเลขโทรศัพท์ 083-0477613 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
  1) ความครอบคลุมของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  
  2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย   
                     3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยลดลง 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   ร้อยละ 62 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 เด็กอายุ 0 - 5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน - สูงดีหมายถึง เด็กที่มี
ความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป (สูงตามเกณฑ คอนขางสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัยโลก) 
โดยมีคามากกวาหรือ เทากับ -1.5 SD ของความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ  

สมสวน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน เมื่อเทียบกับกราฟการ เจริญเติบโตน้ำหนักตาม
เกณฑความยาว/สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัยโลก) โดยมีคาอยู ในชวง 
+1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตาม เกณฑความยาว/สวนสูง  

สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไปและมี น้ำหนักอยูใน
ระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน)  
 

6. สูตรการคำนวณ: 
A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 
A2 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
A3 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) ความครอบคลุมของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  
        =   A2 X 100 
                   A1 
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย   
        =   A3 X 100 
                   A2 
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยลดลง 

         =   A3 X 100 (ไตรมาส1)   -   A3 X 100 (ไตรมาส2) 
                   A2                                      A2 

37.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
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7.เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความครอบคลุม 
 

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี 
 มีภาวะเตี้ย   

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี 
 มีภาวะเตี้ย 

1 น้อยกว่าร้อยละ 75 มากกว่าร้อยละ 16 เพ่ิมข้ึนจากฐานข้อมูลเดิม 
2 ร้อยละ 75.1 – 80.0 ร้อยละ 14.1 – 16.0 ลดลงร้อยละ 0.0 - 0.5 
3 ร้อยละ 80.1 - 85.0 ร้อยละ 12.1 - 14.0 ลดลงร้อยละ 0.6 - 1.0 
4 ร้อยละ 85.1 – 90.0 ร้อยละ 10.1 – 12.0 ลดลงร้อยละ 1.0 - 1.5 
5 มากกว่าร้อยละ 90 น้อยกว่าร้อยละ 10 ลดลงมากกว่าร้อยละ 1.5 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) 

 
ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ความครอบคลุม 
(50%) 

น้อยกว่า  75 75.1 – 
80.0 

80.1-85.0 85.1 -
90.0 

> 90 

เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย  
(50%) 

มากกว่า 16 14.1 – 
16.0 

12.1 -14.0 10.1 – 
12.0 

น้อยกว่า 10 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) 
ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ความครอบคลุม 
(น้ำหนัก 30%) 

น้อยกว่า  75 75.1 – 80.0 80.1-85.0 85.1 -90.0 > 90 

เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย  
(น้ำหนัก 40%) 

มากกว่า 16 14.1 – 16.0 12.1 -14.0 10.1 – 12.0 น้อยกว่า 10 

เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
ลดลง 
(น้ำหนัก 40%) 

เพ่ิมข้ึนจาก
ฐานข้อมูลเดิม 

ลดลงร้อยละ 
0.0 - 0.5 

ลดลงร้อยละ 
0.6 - 1.0 

ลดลงร้อยละ 
1.0 - 1.5 

ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 1.5 

 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัดลำพูน ปี 2563  (เปรียบเทียบ 4ไตรมาส) 

อำเภอ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

วัด
ส่วนสูง 

เตี้ย ร้อยละ 
วัด

ส่วนสูง 
เตี้ย ร้อยละ 

วัด
ส่วนสูง 

เตี้ย ร้อยละ 
วัด

ส่วนสูง 
เตี้ย ร้อยละ 

เมืองลำพูน 5,427 507 9.34 4,737 447 9.44 3,742 381 10.18 5,047 518 10.26 
แม่ทา 1,730 330 19.08 1,906 312 16.37 1,449 138 9.52 1,625 129 7.94 
บ้านโฮ่ง 1,891 460 24.33 1,448 402 27.76 1,275 176 13.8 1,421 194 13.65 
ลี ้ 3,575 1,092 30.55 3,605 999 27.71 2,463 662 26.88 2,825 709 25.10 
ทุ่งหัวช้าง 1,288 584 45.34 996 482 48.39 472 85 18.01 956 171 17.89 
ป่าซาง 1,104 129 11.68 1,295 146 11.27 1,208 141 11.67 673 60 8.92 
บ้านธ ิ 735 113 15.37 697 79 11.33 562 35 6.23 611 47 7.69 
เวียงหนอง
ล่อง 

784 177 22.58 824 214 25.97 438 84 19.18 611 90 14.73 

รวม 16,534 3,392 20.52 15,508 3,081 19.87 11,609 1,702 14.66 13,769 1,918 13.93 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ( HDC) 
ประมวลผลความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน และสรุปผลงานรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  1.นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                       หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   หมายเลขโทรศัพท์  081 8855044   
       2.นางสาวสาวิตรี   วารี     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
                    หมายเลขโทรศัพท์ 095 5257060 
     หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โทร 053 093725-6 ต่อ 121 
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1. ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนจัดการและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :   
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 ชุมชนจัดการและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย หมายถึง ชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีกระบวนการจัดการ
หรือการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายตามบริบทของพื้นที่  ประกอบด้วยการ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ การชี้ชัดประเด็นปัญหาและสาเหตุปัจจัยของปัญหาการฆ่าตัวตายระดับพื้นที่ การ
ออกแบบวางแผนการแก้ไขปัญหา การติดตามประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุง การทำงานทำงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาของหน่วยงาน องค์กร และภาคประชาสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่น (ตำบล/หมู่บ้าน) เพ่ือ
การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายรวมประเด็นถึงปัญหาอ่ืนๆที่เชื่อมโยงกัน 
 

6. สูตรการคำนวณ:  ไม่มี 
  
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตายในระดับ
อำเภอ  

2 มีการจำแนกข้อมูลรายตำบล/หมู่บ้าน ที่มีกลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังการฆ่าตัว
ตาย  

3 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายใน
ระดับอำเภอ มีการกำหนดพ้ืนที่เฝ้าระวัง/ดำเนินการในระดับตำบลหรือ
หมู่บ้าน 

4 ตำบลหรือหมู่บ้านมีการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  
มีกระบวนการวิเคราะห์รายกรณี (case conference) ในระดับตำบล  

5 ร้อยละของตำบล/หมู่บ้านที่มีการดำเนินงานเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการ
ฆ่าตัวตาย (มากกว่า ร้อยละ 50) 

38.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนจัดการและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 

มีนาคม 2564) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การฆ่าตัว
ตาย/พยายามฆ่าตัวตายในระดับอำเภอ  

เอกสารสรุปรายงาน เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการจำแนกข้อมูลรายตำบล/หมู่บ้าน ที่มี
กลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย  

เอกสารสรุปรายงาน เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินงาน
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับอำเภอ มี
การกำหนดพ้ืนที่เฝ้าระวัง/ดำเนินการใน
ระดับตำบลหรือหมู่บ้าน 

เอกสารแผนงาน/
โครงการ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 ตำบลหรือหมู่บ้านมีการดำเนินงานเพื่อเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  มี
กระบวนการวิเคราะห์รายกรณี(case 
conference) ในระดับตำบล  

เอกสารสรุปรายงาน เท่ากับ 4 คะแนน 

5 ร้อยละของตำบล/หมู่บ้านที่มีการดำเนินงาน
เพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
(มากกว่า ร้อยละ 30) 

เอกสารสรุปรายงาน เท่ากับ 5 คะแนน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) 

                                                   ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนท ี1 ขั้นตอนที 2 ขั้นตอนที 3 ขั้นตอนที 4 ขั้นตอนที 5 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 มีข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การฆ่าตัว
ตาย/พยายามฆ่าตัวตายในระดับอำเภอ  

เอกสารสรุปรายงาน เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการจำแนกข้อมูลรายตำบล/หมู่บ้าน ที่มี
กลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย  

เอกสารสรุปรายงาน เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับอำเภอ มี
การกำหนดพ้ืนที่เฝ้าระวัง/ดำเนินการใน
ระดับตำบลหรือหมู่บ้าน 

เอกสารแผนงาน/
โครงการ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 ตำบลหรือหมู่บ้านมีการดำเนินงานเพื่อเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  มี
กระบวนการวิเคราะห์รายกรณี(case 
conference) ในระดับตำบล  

เอกสารสรุปรายงาน เท่ากับ 4 คะแนน 

5 ร้อยละของตำบล/หมู่บ้านที่มีการดำเนินงาน
เพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
(มากกว่า ร้อยละ 50) 

เอกสารสรุปรายงาน เท่ากับ 5 คะแนน 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ จังหวัดลำพูน ปี 2563 

อำเภอ 
จน.ประชากร 

(คน) 
จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ อัตราต่อแสน

ประชากร ชาย หญิง รวม 
เมืองลำพูน 146,867 22 3 25 17.02 

แม่ทา 38,824 5 1 6 15.45 
บ้านโฮ่ง 39,669 4 1 5 12.6 

ลี้ 70,005 20 4 24 34.28 
ทุ่งหัวช้าง 20,147 4 0 4 19.85 
ป่าซาง 54,612 20 1 21 38.45 
บ้านธิ 17,666 0 0 0 0 

เวียงหนองล่อง 17,285 3 0 3 17.36 
รวมทั้งจังหวัด 405,075 78 10 88 21.72 
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10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ( HDC) 
ประมวลผลความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน และสรุปผลงานรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:   1.นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   หมายเลขโทรศัพท์  081 8855044   
          2.นางสาวศิริพร   อูปแปง     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

                 หมายเลขโทรศัพท์ 087 1910259 
     หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โทร 053 093725-6 ต่อ 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 
 

 
 
1. ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอำเภอ TO BE NUMBER ONE 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :   
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย  :  
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ที่มุ่งเน้นการทำงานเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-24 ปี ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ  
และในชุมชน  โดยขับเคลื่อนตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ คือ  

1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

          อำเภอ TO BE NUMBER ONE  เป็นการบริหารจัดการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับ
อำเภอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน และสาธารณสุขอำเภอ
เป็นเลขานุการ โดยมีหน่วยงาน องค์กร ทั ้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมดำเนินงาน
ประกอบด้วยการการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนงานโครงการในระดับพ้ืนที่  รวมถึงมีการดำเนินงานที่
เชื่อมโยงกับนโยบายการดำเนินงานของระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
 
6. สูตรการคำนวณ:  ไม่มี 
  
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER 

ONE ระดับอำเภอ  
2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

เป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ  และในชุมชน 

3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์สร้างกระแส โครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในระดับอำเภอ 

4 มีการสนับสนุนและพัฒนาสมาชิก/ชมรมเข้าร่วมในการประกวด
ผลงานระดับจังหวัด /ภาค 

5 อำเภอ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วม/ได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมประกวดหรือนำเสนอผลงานฯ 

 

39.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอำเภอ TO BE NUMBER ONE 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 มีการแต่งตั้งและการประชุม
คณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับอำเภอ  

คำสั่ง/ประกาศ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับ
อำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่
ระบุรายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE ทั้งในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ  และใน
ชุมชน 

รูปเล่มแผนปฏิบัติการ/
แผนการดำเนินงาน / 
โครงการฯ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์
สร้างกระแส โครงการ TO 
BE NUMBER ONE ในระดับ
อำเภอ 

เอกสารสรุปรายงาน /
รูปภาพประกอบการจัด
กิจกรรม 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 มีการสนับสนุนและพัฒนา
สมาชิก/ชมรมเข้าร่วมในการ
ประกวดผลงานระดับจังหวัด 
/ภาค 

เอกสารสรุปรายงาน /
รูปภาพ หรือเอกสารแสดง
ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 อำเภอ TO BE NUMBER 
ONE เข้าร่วม/ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมประกวดหรือ
นำเสนอผลงานฯ 

เอกสารสรุปรายงาน/
รูปภาพหรือเอกสารแสดง
ถึงการได้รับรางวัลจากเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนท ี1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 มีการแต่งตั้งและการประชุม
คณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับอำเภอ  

คำสั่ง/ประกาศ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับ
อำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่
ระบุรายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE ทั้งในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ  และใน
ชุมชน 

รูปเล่มแผนปฏิบัติการ/
แผนการดำเนินงาน / 
โครงการฯ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์
สร้างกระแส โครงการ TO 
BE NUMBER ONE ในระดับ
อำเภอ 

เอกสารสรุปรายงาน /
รูปภาพประกอบการจัด
กิจกรรม 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 มีการสนับสนุนและพัฒนา
สมาชิก/ชมรมเข้าร่วมในการ
ประกวดผลงานระดับจังหวัด 
/ภาค 

เอกสารสรุปรายงาน /
รูปภาพ หรือเอกสารแสดง
ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 อำเภอ TO BE NUMBER 
ONE เข้าร่วม/ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมประกวดหรือ
นำเสนอผลงานฯ 

เอกสารสรุปรายงาน/
รูปภาพหรือเอกสารแสดง
ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

 
ร้อยละ ............. ............. .............. 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ( HDC) 
ประมวลผลความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน และสรุปผลงานรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:   1.นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   หมายเลขโทรศัพท์  081 8855044   
         2.นายจริญ    จินาเดช     นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                 หมายเลขโทรศัพท์  084 6160123 
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โทร 053 093725-6 ต่อ 121 
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1. ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :   
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
ผู้สูงอาย ุ หมายถึง  ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป  
TUGT หรือ Tim Up and Go Test  
การพลัดตกหกล้ม (Fall) หมายถึง การเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายโดยการลื่น ถลา หรือ ตกลงสู่พื้นโดยไม่
ตั้งใจ และไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้รับบาดเจ็บ  
การเฝ้าระวังและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  หมายถึง วิธี หรือกระบวนการต่างๆที่ดำเนินการข้ึน
เพ่ือไม่ให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายโดยการลื่น ถลา หรือ ตกลงสู่พื้นโดยไม่ตั้งใจ และไม่สามารถ
ควบคุม ที่จะทำให้ส่งผลต่อร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้รับ  
Thai Frat หมายถึง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงในเกิดภาวะกระดูกหักจากการพลัดตกหกล้ม  
HOUSE Risk หมายถึง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม อันมีสาเหตุปัจจัยจาก
สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 
 

6. สูตรการคำนวณ:   
      ไม่มี 
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 การคัดกรองผู้สูงอายุทุกคนด้วย TUGT มากกว่าร้อยละ 85 
2 ผู้สูงอายุที่ผล TUGT ที่ผลผิดปกติ ไดร้ับการประเมินตามแบบThai Frat และ 

House Risk  มากกว่าร้อยละ 90 
3 มีการจัดกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้มเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (Scoring 

4-11 คะแนน ) และเสี่ยงต่ำ (Scoring 0-3คะแนน) 
4 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง (Scoring 4-11 คะแนน ) ได้รับการดูแลรายบุคคล 

การให้ความรู้ ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง และ การปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน  
มากกว่าร้อยละ  90 

5 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับการไดร้ับการประเมินตามแบบ Thai Frat และ 
House Risk รอบ 2  และมีระดับคะแนน Scoring  ลดลง 

 
 
 
 

40.ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังและป้องกันการพลัดตกหกลม้ในผู้สูงอายุ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนท ี1 ขั้นตอนที 1 ขั้นตอนที 2 ขั้นตอนที 3 ขั้นตอนที 4 

 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 การคัดกรองผู้สูงอายุทุกคนด้วย 
TUGT น้อยกว่าร้อยละ 85 

ข้อมูล HDC เท่ากับ 1 คะแนน 

2 การคัดกรองผู้สูงอายุทุกคนด้วย 
TUGT มากกว่าร้อยละ 85 

ข้อมูล HDC เท่ากับ 2 คะแนน 

3 ผู้สูงอายุที่ผล TUGT ที่ผลผิดปกติ 
ไดร้ับการประเมินตามแบบ Thai 
Frat และ House Risk  มากกว่า
ร้อยละ 90 
 

แบบรายงาน โครงการฯ 
(PPA เขตสุขภาพที่ 1) 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 มีการจัดกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง
ในการพลัดตกหกล้มเป็นกลุ่มเสี่ยง
สูง (Scoring 4-11 คะแนน ) และ
เสี่ยงต่ำ (Scoring 0-3 คะแนน) 

แบบรายงาน โครงการฯ 
(PPA เขตสุขภาพที่ 1) 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง 
(Scoring 4-11 คะแนน ) ได้รับ
การดูแลรายบุคคล การให้ความรู้ 
ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง และ การ
ปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน  
มากกว่าร้อยละ  80 

แบบรายงาน โครงการฯ 
(PPA เขตสุขภาพที่ 1) 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนท ี3 ขั้นตอนที 4 ขั้นตอนที 4 ขั้นตอนที 5 ขั้นตอนที 5 

 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีการจัดกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงใน
การพลัดตกหกล้มเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 
(Scoring 4-11 คะแนน ) และเสี่ยงต่ำ 
(Scoring 0-3คะแนน) 

แบบรายงาน โครงการฯ 
(PPA เขตสุขภาพที่ 1) 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง (Scoring 
4-11 คะแนน ) ได้รับการดูแล
รายบุคคล การให้ความรู้ ส่งต่อแพทย์
เฉพาะทาง และ การปรับสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้าน  น้อยกว่าร้อยละ  90 

แบบรายงาน โครงการฯ 
(PPA เขตสุขภาพที่ 1) 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง (Scoring 
4-11 คะแนน ) ได้รับการดูแล
รายบุคคล การให้ความรู้ ส่งต่อแพทย์
เฉพาะทาง และ การปรับสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้าน  มากกว่าร้อยละ  90 

แบบรายงาน โครงการฯ 
(PPA เขตสุขภาพที่ 1) 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับการ
ไดร้ับการประเมินตามแบบ Thai Frat 
และ House Risk รอบ 2  มากกว่าร้อย
ละ 90 

แบบรายงาน โครงการฯ 
(PPA เขตสุขภาพที่ 1) 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับการ
ไดร้ับการประเมินตามแบบ Thai Frat 
และ House Risk รอบ 2  และมีระดับ
คะแนน Scoring  ลดลง 

แบบรายงาน โครงการฯ 
(PPA เขตสุขภาพที่ 1) 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 ผลการคัดกรอง TUGT ในผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ปี 2563 

อำเภอ  

การคัดกรอง TUGT ในผู้สุงอายุ ผลการคัดกรอง TUGT 
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 

ได้รับการคัด
กรอง 

ร้อยละ ปกต ิ ผิดปกติ ไม่ระบุ 

เมืองลำพูน 30,599 22,409 73.23 21,848 561 0 
แม่ทา 8,437 8,018 95.03 7,292 726 0 
บ้านโฮ่ง 9,631 8,355 86.75 7,766 587 2 
ลี้ 12,832 9,229 71.92 8,592 635 2 
ทุ่งหัวช้าง 3,490 3,413 97.79 3,042 370 1 
ป่าซาง 13,901 12,073 86.85 11,874 199 0 
บ้านธิ 4,291 4,017 93.61 3,468 549 0 
เวียงหนองล่อง 4,488 4,320 96.26 4,023 297 0 

รวม 87,669 71,834 81.94 67,905 3,924 5 
 
 

10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ( HDC) 
ประมวลผลความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน และสรุปผลงานรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:   1.นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   หมายเลขโทรศัพท์  081 8855044   
          2.นางสาวสาวิตรี  วารี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
                       หมายเลขโทรศัพท์    0955257060 
     หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โทร 053 093725-6 ต่อ 121 



ล ำดับ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผอ.รพช น้ ำหนัก สสอ. น้ ำหนัก ผู้รับผิดชอบ
1 ระดับความส าเร็จ ของโรงพยาบาลท่ีใช้ยา

อย่างสมเหตุผล (RDU)
RDU ข้ันท่ี 2 60%
RDU ข้ันท่ี 3 20%

/ 10 - - กลุ่มงาน
คบส.

2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 80 - - / 10 กลุ่มงาน
คบส.

3 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

ประชากรในพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ใช้
บริการสุขภาพช่องปาก

/ 10 - - กลุ่มงาน
ทันตกรรม

4 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ
 วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ     ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 20.5 / 10 / 10 กลุ่มงาน
แพทย์แผน
ไทย

5 จ านวนคร้ัง (Visit) ท่ีผู้ป่วยได้รับยาท่ีมีกัญชาปรุง
ผสมในหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมี
การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ
บูรณาการต่อปี

จ านวน 50 คร้ังต่อปี / 10 0 - กลุ่มงาน
แพทย์แผน
ไทย

6.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน

≥ร้อยละ 60 / 10 / 10 กลุ่มงาน
NCD

6.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง

≥ร้อยละ 70 / 10 / 10 กลุ่มงาน
NCD

7 ร้อยละการเข้าถึงบริการ 1669 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 / 10 / 10 กลุ่มงาน
NCD

8 ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน ชุมชนวิถี
ใหม่ ห่างไกล NCDs

ร้อยละ 50 / 10 / 10 กลุ่มงาน
NCD

9 ความส าเร็จในการขับเคล่ือนในการด าเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ร้อยละ 10 / 10 / 10 กลุ่มงาน
NCD

10 ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ี
สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 85 / 10 / 10 กลุ่มงาน
NCD

11 การบ าบัดฟ้ืนฟู ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและผู้ติดสุราเร้ือรัง  โดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง ( Community Based Treatment 
And care : CBTx)

ระดับ 5 / 10 / 10 กลุ่มงาน
NCD

12 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด

ข้ันตอน 5 / 10 - - กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน



ล ำดับ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผอ.รพช น้ ำหนัก สสอ. น้ ำหนัก ผู้รับผิดชอบ
13 ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังหน่วยบริการปฐม

ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้ันตอน 5 / 10 / 10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

14 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการประกันคุณภาพงาน
กายภาพบ าบัด งานเทคนิคการแพทย์ และงาน
รังสีวินิจฉัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด

ข้ันตอน 5 / 10 - - กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

15 ระดับความส าเร็จของอ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ

ข้ันตอน 5 / 10 / 10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

16 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด

- - / 10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

17 ระดับความส าเร็จขององค์กรแห่งความสุข ท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน

/ 10 / 10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

18 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ร้อยละ 70 / 10 / 10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

19 รอยละของหนวยบริการท่ีเปน Smart Hospital / 10 - - กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

20 การมีคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังอย่าง
ง่าย

- - / 10 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

21 การมีคลินิกโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังครบวงจรและได้
มาตรฐาน

/ 10 - - กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

22 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานคปสอ.ติดดาว / 10 / 10 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

23 โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

/ 10 - - กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

24 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ี
พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป

- - / 10 กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

25 โรงพยาบาลมีห้องปลอดฝุ่น (Safe room) ท่ีได้
มาตรฐาน

/ 10 - - กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

26 ร้อยละของรพ.สต.ในพ้ืนท่ีมีห้องปลอดฝุ่น (safe 
room) ท่ีได้มาตรฐาน

- - / 10 กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม



ล ำดับ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผอ.รพช น้ ำหนัก สสอ. น้ ำหนัก ผู้รับผิดชอบ
27 ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA ร้อยละ  92 / 10 / 10 กลุ่มงาน

บริหารงาน
ท่ัวไป

28 ระดับความส าเร็จการจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายในควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

ร้อยละ 30 / 10 / 10 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

29 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ  99 - - / 10 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

30 หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  
ระดับ 6 - 7

ไม่มีหน่วยบริการท่ีประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงิน  
ระดับ 6-7

/ 10 - - กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ

31 ร้อยละเงินคงเหลือในกองทุนสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีรายอ าเภอ

น้อยกว่าร้อยละ20 - - / 10 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ

32 ร้อยละของการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ในประชากรกลุ่มเส่ียง

≥ร้อยละ 95 / 10 / 10 กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

33 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ น้อยกว่าร้อยละ 5 / 10 / 10 กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

34 ระดับความส าเร็จในการควบคุมสถานการณ์
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

/ 10 / 10 กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

35 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 25 ของ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

ลดลงร้อยละ 25 / 10 / 10 กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

36 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครบชุดใน
เด็กอายุครบ 1 ปี

/ 10 / 10 กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

37 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน / 10 / 10 กลุ่มงาน
ส่งเสริม

38 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชน
จัดการและแก้ไขการป้องกันการฆ่าตัวตาย

/ 10 / 10 กลุ่มงาน
ส่งเสริม

39 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอ าเภอ To be 
number one

/ 10 / 10 กลุ่มงาน
ส่งเสริม

40 ร้อยละระดับความส าเร็จการเฝ้าระวังและป้องกัน
การผลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

/ 10 / 10 กลุ่มงาน
ส่งเสริม




