
หน่วยงานในสังกัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจําปี 2565
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ต.ค 64

ตรวจราชการ

และนิเทศงานกรณีปกติ 

2/2565 

มิ.ย.- ส.ค. 

พ.ย.64

ธ.ค. 64

ม.ค.65

ก.พ. 65

มี.ค. 65

เม.ย. 65

พ.ค.65

มิ.ย. 65

ก.ค.65 ส.ค. 65

ก.ย.65

✤ ประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดและ
แนวทางการตรวจราชการ 
นิเทศงาน กรณีปกติ 
ปีงบประมาณ 2565 และ
กรอบตัวช้ีวัด MOU  

✤ ตรวจราชการ 1/2565  
(ธ.ค. 64- มี.ค. 65)

✤ประชุมกําหนด ตชว. MOU  
✤จัดทําคู่มือ MOU 
✤ ลงนามคํารับรองการ   

ปฏิบัติราชการ (MOU)

✤ ประชุมกําหนดแนวทางและ
ตัวช้ีวัดการประเมินผลงาน
ต า ม ค ํา รั บ ร อ ง ป ฏิ บั ติ
ราชการ (MOU) 2/2565

✤ การนิเทศและ
ประเมินผลงานตาม 
MOU ครัง้ที่ 1/2563

การนิเทศและประเมินผลงาน
ตาม MOU ครัง้ที่2/2565 

ประชุมสรุปผลการนิเทศงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) 
ของ คปสอ. 2565



การดําเนินงาน MOU ปี 2565

กําหนดการ
ดําเนิน
กิจกรรม

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU)

ประชุมกําหนดแนวทางและตัวชีว้ัด
การประเมินผลงาน

การปฏิบัติราชการ (MOU)

จัดทําคู่มือตัวชีว้ัดการประเมิน
ผลงานตามคํารับรอง

การคัดเลือกตัวชีว้ัด

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564
การลงนาม MOU ในการประชุม กวป.



▪MOU ถ่ายระดับลงสู่ คปสอ. 
       รอบที ่1  ภายใต้การดําเนินงาน ~ 3 เดือน (ธ.ค.64 - มี.ค. 65) ประเมินผล เม.ย. 65  
       รอบที ่2  ภายใต้การดําเนินงาน ~ 3 เดือน (พ.ค.65 - ก.ค. 65) ประเมินผล ส.ค. 65 

▪ตัวชีว้ัด เน้นประเด็นสําคัญทีถ่่ายทอดแต่ละระดับ 

   (นํ้าหนักตัวชีว้ัด : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขดําเนินการ) 

ทีม่าของตัวชีว้ัด   
นโยบายกระทรวง สธ. => Performance Agreement  
นโยบายผู้ตรวจราชการ => ประเด็นตรวจราชการ/OKRs 

                                               => ประเด็น PA
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 กรอบการดําเนินงานจัดทํา ตชว. MOU



การเลือกตัวชีว้ัด

- พิจารณาตัวชีว้ัดประเด็นเปา้หมาย
เชิงกลยุทธ์จังหวัดแพร่ 

- แผนยุทธศาสตร์ สสจ.แพร่

การบูรณาการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่01

Agenda base/ Function base/ 
Area base

ประเด็นสําคัญการตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ02

พิจารณาร่วมกับ ตัวชีว้ัดของผู้บริหาร
ระดับจังหวัด

ตัวชีว้ัด PA กระทรวง
สาธารณสุขทีส่อดคล้องกับ
นโยบายและบริบท จ.แพร่03

พิจารณาร่วมกับ KPI-67 ตัวชีว้ัด
กระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาตัวชีว้ัด MOU ปี 2564 
ทีย่ังเป็นปัญหา04

http://web2.pro.moph.go.th/evaluation/images/Inspection/2565/9.%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88.%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88_65.pdf






การให้น้ำหนักคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) 2565
มติภิายนอก  
(รอ้ยละ 70)

ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนแรก  
(ต.ค. 64 - ม.ีค. 65) 

14 ตวัชี2วดั

ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนหลงั  
(เม.ย. 65 - ก.ย. 65) 

14 ตวัชี2วดั

ประสทิธผิล  
(รอ้ยละ 60)

11 ตวัชี2วดั 11 ตวัชี2วดั

การประเมนิคณุภาพ  
(รอ้ยละ 10)

3 ตวัชี2วดั 3 ตวัชี2วดั

มติภิายใน 
(รอ้ยละ 30)

ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนแรก  
(ต.ค. 64 - ม.ีค. 65) 

6 ตวัชี2วดั

ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนหลงั  
(เม.ย. 65 - ก.ย. 65) 

6 ตวัชี2วดั

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ 
(รอ้ยละ 10)

2 ตวัชี2วดั 2 ตวัชี2วดั

การประเมนิการ
พฒันาองคก์ร  
(รอ้ยละ 20)

4 ตวัชี2วดั 4 ตวัชี2วดั

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตวัชี2วดั 20 ตวัชี2วดั
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การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) 2565
มติภิายนอก ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนแรก (ต.ค. 64 - ม.ีค. 65) ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนหลงั (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)

ประสทิธผิล 
(11 ตชว.) 

1) อตัราความครอบคลมุของการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคตดิ
เชื@อไวรัสโคโรนา  2019 เข็มทีB 1 ในกลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่
บคุคลทีBมโีรคประจําตวั 7 กลุม่โรค และหญงิตั @งครรภท์ีB
มอีายคุรรภต์ั @งแต ่12 สปัดาหข์ึ@นไป (กลุม่ 608)  มากกวา่
หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 80 (5 คะแนน)

1) อตัราความครอบคลมุของการไดรั้บวคัซนีป้องกนั
โรคตดิเชื@อไวรัสโคโรนา  2019 เข็มทีB 1 ในกลุม่ผู ้
สงูอาย ุกลุม่บคุคลทีBมโีรคประจําตวั 7 กลุม่โรค และ
หญงิตั @งครรภท์ีBมอีายคุรรภต์ั @งแต ่12 สปัดาหข์ึ@นไป 
(กลุม่608)มากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ80 (5คะแนน)

2) อตัราความครอบคลมุของการคดักรองกลุม่เป้าหมาย 
ดว้ยการ X-ray ปอดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั@ง (4 คะแนน)

2) อตัราความครอบคลมุของการคดักรองกลุม่เป้า
หมาย ดว้ยการ X-ray ปอดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั@ง  
(4 คะแนน)

3) รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีBควบคมุระดบัความ
ดนัโลหติไดด้ ี(3 คะแนน)

3) รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีBควบคมุระดบั
ความดนัโลหติไดด้ ี(3 คะแนน)

4) รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานทีBควบคมุระดบันํ@าตาลไดด้ ี 
(3 คะแนน)

4) รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานทีBควบคมุระดบันํ@าตาลไดด้ ี
(3 คะแนน)

5) รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีBข ึ@นทะเบยีนและมา
รับบรกิารรักษาในเขตรับผดิชอบ (3 คะแนน)

5) รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีBข ึ@นทะเบยีนและ
มารับบรกิารรักษาในเขต (3 คะแนน)

6) รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานทีBข ึ@นทะเบยีนและมารับบรกิาร
รักษาในเขตรับผดิชอบ (3 คะแนน)

6) รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานทีBข ึ@นทะเบยีนและมารับบรกิาร
รักษาในเขตรับผดิชอบ (3 คะแนน)

7) รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานทีBไดรั้บการตรวจ HbA1c อยา่ง
นอ้ย 1 ครั@ง/ปี (4 คะแนน)

7) รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานทีBไดรั้บการตรวจ HbA1c 
อยา่งนอ้ย 1 ครั@ง/ปี (4 คะแนน)
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การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) 2565
มติภิายนอก ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนแรก (ต.ค. 64 - ม.ีค. 65) ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนหลงั (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)

ประสทิธผิล 
(11 ตชว.) 

8) รอ้ยละของผูป่้วยซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ  
(4 คะแนน)

8) รอ้ยละของผูป่้วยซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ 
(4 คะแนน)

9) ร้อยละของผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ (4 คะแนน)

9) รอ้ยละของผูป่้วย Palliative care ทีBไดรั้บการ
รักษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์(4 คะแนน)

10) รอ้ยละของผูป่้วยกลุม่เป้าหมายทีBไดรั้บการดแูลจาก 
อสม. หมอประจําบา้นมคีณุภาพชวีติทีBด ี(3 คะแนน)

10) รอ้ยละของผูป่้วยกลุม่เป้าหมายทีBไดรั้บการดแูล
จาก อสม. หมอประจําบา้นมคีณุภาพชวีติทีBด ี 
(3 คะแนน)

11) ระดบัความสําเร็จในการดําเนนิงานผูส้งูอายจัุงหวดั
แพร ่ใน 4 ประเด็นจังหวดัแพร ่2565 (ไมล่ม้ ไมล่มื ไม่
ซมึเศรา้ กนิขา้วลํา)

11) ระดบัความสําเร็จในการดําเนนิงานผูส้งูอายุ
จังหวดัแพร ่ใน 4 ประเด็นจังหวดัแพร ่2565 (ไมล่ม้ 
ไมล่มื ไมซ่มึเศรา้ กนิขา้วลํา)
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การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) 2565
มติภิายนอก ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนแรก (ต.ค. 64 - ม.ีค. 65) ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนหลงั (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)

การประเมนิ
คณุภาพ  
(3 ตชว.) 
รอ้ยละ10

1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอผ่านเกณฑ์ (3.5 คะแนน)

1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอผ่านเกณฑ์ (3.5 คะแนน)

2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว (3.5 คะแนน)

2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว (3.5 คะแนน)

3) ระดบัความสําเร็จของ รพ. ทีBสามารถกํากบั ตดิตาม 
การใชจ้า่ยเงนิตามแผนเงนิบํารงุโรงพยาบาล  
(3 คะแนน)

3) ระดบัความสําเร็จของ รพ. ทีBสามารถกํากบั 
ตดิตาม การใชจ้า่ยเงนิตามแผนเงนิบํารงุโรง
พยาบาล (3 คะแนน)
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การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) 2565
มติภิายใน ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนแรก (ต.ค. 64 - ม.ีค. 65) ตวัชี2วดัรอบ 6 เดอืนหลงั (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ 
(2 ตชว.) 
รอ้ยละ 10

1) ระดบัความสําเร็จของ รพ.ทีBสามารถกํากบั ตดิตาม
การใชจ้า่ยเงนิตามแผนเงนิบํารงุโรงพยาบาล 
(5คะแนน) 

2) ระดบัควาสําเร็จของการเบกิจา่ยงบประมาณ   
    (5คะแนน)

1) ระดบัความสําเร็จของ รพ.ทีBสามารถกํากบั ตดิตาม
การใชจ้า่ยเงนิตามแผนเงนิบํารงุโรงพยาบาล 
(5คะแนน) 

2) ระดบัควาสําเร็จของการเบกิจา่ยงบประมาณ  
    (5คะแนน)

การประเมนิ
การพัฒนา
องคก์ร 
(4 ตชว.) 
รอ้ยละ 20

1) ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิงานวจัิย/R2R ดา้น
สขุภาพของหน่วยงานสูก่ารนําไปใชป้ระโยชน ์ 
(5 คะแนน)

1) ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิงานวจัิย/R2R ดา้น
สขุภาพของหน่วยงานสูก่ารนําไปใชป้ระโยชน ์
(5 คะแนน)

2) ระดบัความสําเร็จของการขบัเคลืBอนการดําเนนิงาน
องคก์รแหง่ความสขุ (5 คะแนน)

2) ระดบัความสําเร็จของการขบัเคลืBอนการดําเนนิงาน
องคก์รแหง่ความสขุ (5 คะแนน)

3) ระดบัความสําเร็จของการแลกเปลีBยนขอ้มลูผา่น 
NAN API และ HIS Gateway และผา่นเกณฑค์วาม
มัBนคงปลอดภยัทางไซเบอร ์(5 คะแนน)

3) ระดบัความสําเร็จของการแลกเปลีBยนขอ้มลูผา่น 
NAN API และ HIS Gateway และผา่นเกณฑค์วาม
มัBนคงปลอดภยัทางไซเบอร ์(5 คะแนน)

4) รอ้ยละของสถานพยาบาลทกุแหง่ผา่นเกณฑค์ณุภาพ
ขอ้มลู (5 คะแนน)

4) รอ้ยละของสถานพยาบาลทกุแหง่ผา่นเกณฑ์
คณุภาพขอ้มลู (5 คะแนน)
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ปฏทินิการนเิทศงาน คปสอ.รอบทีB

13

วันที่ เช้า บ่าย
คปสอ.เมืองแพร่ คปสอ.หนองม่วงไข่

คปสอ. สอง คปสอ.ร้องกวาง

คปสอ.วังชิ้น คปสอ.ลอง

คปสอ.เด่นชัย คปสอ.สูงเม่น



กําหนดการนเิทศงาน คปสอ.
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8.30 - 9.00 น. คณะนเิทศงานลงพื@นทีB คปสอ.ทีF ๑ 

9.00 -10.00 น. รับฟังบรรยายสรปุผลดําเนนิงาน ณ หอ้งประชมุโรงพยาบาล/สสอ.

10.00 - 11.00 น. ผูรั้บผดิชอบประเด็นใหข้อ้เสนอแนะและแลกเปลีBยนแนวทางการแกไ้ขปัญหา

11.00-12.00 น. ประธานและคณะใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้สัBงการ

12.00 - 13.00 น. หยดุพักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00-13.30 น. คณะนเิทศงานลงพื@นทีB คปสอ.ทีF ๒ 

13.30-14.30 น. รับฟังบรรยายสรปุผลดําเนนิงาน ณ หอ้งประชมุโรงพยาบาล/สสอ.

14.30-15.30 น. ผูรั้บผดิชอบประเด็นใหข้อ้เสนอแนะและแลกเปลีBยนแนวทางการแกไ้ขปัญหา

15.30-16.30 น. ประธานและคณะใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้สัBงการ



: ศกึษาทําความเขา้ใจประเด็นการนเิทศงานตามตวัชี@วดัทีBรับผดิชอบ

บทบาทผูน้เิทศงานและการรายงานผล
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กอ่นลงนเิทศ

   ขณะนเิทศ

รายงานให ้        
กลุม่งานพัฒนา 
ยทุธศาสตร์

: บนัทกึบทสรปุผูบ้รหิารในรปูแบบไฟลเ์อกสารภายใน 7 วนัทําการ 
  หลงัจากนเิทศงานแลว้เสร็จ

: วเิคราะหข์อ้มลูทีBตรวจพบ สถานการณ ์ปัจจัยทีBเกีBยวขอ้ง  
   ใหข้อ้เสนอแนะ หาแนวทางการแกไ้ขปัญหารว่มกนั ตามบรบิทของ.     
   พื@นทีB 

: ตรวจสอบ วเิคราะหข์อ้มลูกอ่นการนเิทศงานจากแหลง่ขอ้มลูทีBเกีBยวขอ้ง

 เตรยีมการ       


