แผนงาน/โครงการ
และตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

ของกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับปรับปรุง)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3 พฤศจิกายน 2563

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
ได้ดาเนินการจัดทาขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยผ่านการทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ และผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดและในกากับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” โดยกระบวนการจัดทา
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานจัดทาแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุ ข ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็นประธานคณะกรรมการ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร เป็นประธานคณะทางาน
2. จั ดทาหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และตัว ชี้วัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับพื้นที่ (สานักงานเขตสุขภาพ, สสจ., รพศ., รพท.) เพื่อเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ
ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ (Google from)
4. รวบรวม วิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับพื้นที่ และนามาใช้ประกอบการจัดทาร่างแผนงาน/
โครงการ และตัวชี้วัดฯ
5. นาเสนอร่างแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวง
สาธารณสุ ขต่อคณะทางาน คณะกรรมการจัดทาแผนงาน/โครงการ และตัว ชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุ ข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ
ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
มีจานวนรวมทั้งสิ้น 15 แผนงาน 42 โครงการ และ 75 ตัวชี้วัด โดยสามารถจาแนกตามแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention
& Protection Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน 7 โครงการ 19 ตัวชี้วัด
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด้วย 5 แผนงาน 24 โครงการ 37 ตัวชี้วัด
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence ประกอบด้วย 1 แผนงาน 3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบด้วย 5 แผนงาน
8 โครงการ 15 ตัวชี้วัด
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จุดยืนองค์กร
ส่วนกลาง

พัฒนานโยบาย กากับ ติดตาม
ประเมินผล

ส่วน
ภูมิภาค

บริหารจัดการหน่วยบริการ
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร
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ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

4

ด้าน
Excellence

15 แผนงาน 42 โครงการ 75 ตัวชี้วัด
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ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
Promotion Prevention & Protection Excellence (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
(2 โครงการ 8 ตัวชี้วัด)
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วัดย่อย : 2.1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
4) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
6) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
7) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการ
และในชุมชน
ตัวชี้วัดย่อย : 7.1) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
7.2) ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
7.3) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีการจัดตั้ง
คลินิกผู้สูงอายุ

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

8) ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)
1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

1) ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีม่ คี ุณภาพ
2) พชอ. ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
(3 โครงการ 7 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ

1) ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด
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ส่งเสริ
สุขมภาพ
ป้องกั
โรคนโรค
และคุและคุ
้มครองผู
้บริโภคเป็
นเลิศ
ส่งมเสริ
สุขภาพ
ป้อนงกั
้มครองผู
้บริโภคเป็
นเลิศ
Promotion
Prevention
& Protection
Excellence
(PP&P Excellence)
Promotion
Prevention
& Protection
Excellence

แผนงานที่ ่31 :: การป้
การพัอฒ
ณภาพชี
วิตคนไทยทุ
วัยานสุ
(ด้าขนสุ
ขภาพ)
แผนงานที
งกันาคุ
นควบคุ
มโรคและลดปั
จจักยกลุ
เสี่ย่มงด้
ภาพ
(ต่อ)
(2(3 โครงการ
โครงการ 10
7 ตัตัววชีชี้ว้วัดัด) )
ตัวชี้วัด

โครงการ
2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดย่อย : 2.1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
2.2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
3) จานวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสาคัญในพื้นที่
4) ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การดาเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”
5) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

3. โครงการคุ้มครองผูบ
้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ

6) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสีย่ งที่ได้รบั การตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย : 6.1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รบั การตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ
อาหารกลุม่ เป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้าหนักหรือ
สร้างสมรรถภาพทางเพศ)
6.2) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (เครื่องสาอางกลุ่มเสี่ยง
(แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยมือ))
7) สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดย่อย : 7.1) ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)
7.2) อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)
1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป
2) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
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บริการเป็นเลิศ
Service Excellence
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
(3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด

โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

1) การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ฯ
2) จานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจาตัว 3 คน

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
และ อสม.

3) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดย่อย : 3.1) ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์
3.2) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจาบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. โครงการชุมชนสร้างสุข โดยตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

4) ร้อยละตาบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(18 โครงการ 26 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ้ รัง

1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาทีเ่ หมาะสม
ตัวชี้วัดย่อย : 1.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)
1.2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic
Stroke: I60-I62)
1.3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
(Ischemic Stroke: I63)
1.4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน
(I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา ภายใน 60 นาที (door to
needle time)
1.5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มอี าการ
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit
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บริการเป็นเลิศ
Service Excellence
่ 5ฒ:นาระบบบริ
การพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมPlan)
ิ
แผนงานทีแผนงานที
่ 6 : การพั
การสุขภาพ (Service
(ต่อ)
(3 โครงการ 26
4 ตัตั
วชีวชี
้วัด้วัด
))
(18
โครงการ

ตัวชี้วัด

2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า

2) อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ตัวชี้วัดย่อย : 2.1) อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
2.2) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้า
3) ระดับความสาเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
4) อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
ทั้งประเทศ
5) ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถใี หม่
ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment
6) ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทาแผนและซ้อมแผน BCP for EID

3. โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

7) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ตัวชี้วัดย่อย : 7.1) RDU ขั้นที่ 2
7.2) RDU ขั้นที่ 3
8) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ตัวชี้วัดย่อย : 8.1) โรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate
8.2) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

9) ร้อยละการส่งต่อผูป้ ่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

10) อัตราตายทารกแรกเกิด

6. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

11) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

12) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

13) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
14) อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
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บริการเป็นเลิศ
Service Excellence
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)
(18 โครงการ 26 ตัวชี้วัด)
โครงการ

ตัวชี้วัด

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

15) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
16) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีม
ต่อ 1 เขตสุขภาพ

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคหัวใจ

17) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และ
การให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย : 17.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI
17.2) ร้อยละของการให้การรักษาผูป้ ่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กาหนด

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

18) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย : 18.1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
18.2) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
18.3) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

19) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

20) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน

14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

21) อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูป้ ่วยสมองตาย
ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติด

22) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

16. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
(Intermediate Care; IMC)

23) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

17. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS

24) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery : ODS
25) ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดีหรือถุงน้าดี
อักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
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บริการเป็นเลิศ
Service Excellence
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)
(18 โครงการ 26 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด

โครงการ

26) จานวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ครอบคลุม รพ. สังกัด ก.สธ. และสถานพยาบาลภาคเอกชน

18. โครงการกัญชาทางการแพทย์

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
(1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด

โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)
2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
3) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการพื้นที่เฉพาะ

1) ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กาหนด

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย (1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์

1) อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทีไ่ ด้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว
2) เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านการเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3) สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกาหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น
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บุคลากรเป็นเลิศ
People Excellence
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
(3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
สู่ความเป็นมืออาชีพ

1) ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์

2. โครงการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ

2) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มกี ารบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
3) ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ได้รับการพัฒนา

3. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแห่งความสุข

4) องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

P A G E | 11

04

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
Governance Excellence
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
(2 โครงการ 6 ตัวชี้วัด)
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
3) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

4) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทีด่ าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย : 4.1) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (กองใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง)
4.2) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (สสจ.)
4.3) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (ระดับอาเภอ)
5) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวชี้วัดย่อย : 5.1) ร้อยละจานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
5.2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง
HA ขั้น 3
5.3) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3
6) ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว
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บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
Governance Excellence
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด

โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ

1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

2. โครงการ Smart Hospital

2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service)
ตัวชี้วัดย่อย : 2.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools
& Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)
2.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools
& Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )
2.3) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools
& Smart service) (รพ. นอกสังกัด สป.สธ.)
3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบรับยาที่ร้านยา มีการดาเนินการตามเกณฑ์
ที่กาหนด

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
1. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน

1) ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการ
ผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ
2) ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ตัวชี้วัดย่อย : 3.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
(ระดับ 7)
3.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
(ระดับ 6)
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บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
Governance Excellence
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด

โครงการ
1. โครงการพัฒนางานวิจยั /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

1) จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
2) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มนี วัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ

1) ระดับความสาเร็จในการพัฒนากฎหมาย และมีการบังคับใช้
ตัวชี้วัดย่อย : 1.1) ระดับความสาเร็จในการพัฒนากฎหมาย
1.2) ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบ
องค์ประกอบที่กาหนดของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

