
แผนงาน/โครงการ 
และตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงสาธารณสุข



แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผ่านการทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดและในก ากับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ          
ส่วนภูมิภาค เ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่ งยืน ”                  
โดยกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มีดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร 
เป็นประธานคณะท างาน

2. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. จัดท าแบบสอบถามทบทวนแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับพ้ืนที่ (ส านักงานเขตสุขภาพ, สสจ., รพศ., รพท., รพ.สต.) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ในระดับพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ ผ่านทาง
แบบสอบถามออนไลน์ (Google form)

4. รวบรวม วิเคราะห์ ความเห็น ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
จัดท าข้อเสนอ และ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ 

5. น าเสนอ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต่อคณะท างาน คณะกรรมการจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และเสนอต่อที่ประชุม
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่  6 กันยายน 2565 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ
ด าเนินการสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข และจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ให้ระดับพ้ืนที่ได้รับทราบ

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 14 แผนงาน 37 โครงการ และ 59 ตัวชี้วัด โดยสามารถจ าแนกตามแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &
Protection Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน 7 โครงการ 15 ตัวชี้วัด

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด้วย 5 แผนงาน 22 โครงการ 31 ตัวชี้วัด
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ประกอบด้วย 1 แผนงาน 2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด
4. ด้านบรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบดว้ย 4 แผนงาน 6 โครงการ

11ตัวชี้วัด
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ค่านิยมองค์กร

จุดยืนองค์กร

ส่วนกลาง

พัฒนานโยบาย ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล

.

บริหารจัดการหน่วยบรกิาร 
และขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ

ส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวม
พลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี”

“พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ     
อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน”
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4 ด้าน
Excellenceยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

14 แผนงาน

37 โครงการ

59 ตัวชี้วัด

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion Prevention & 
Protection Excellence)

บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence)

บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence)
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1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทย      
ทุกกลุ่มวัย

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย    
3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 103 ตัวชี้วัด Proxy : 
ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน จนมีพัฒนาการสมวัย
4) อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน
5) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan
6) ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดย่อย : 7.1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่า

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

7.2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่า
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

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

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร

8) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

01 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence (PP&P Excellence)

โครงการ ตัวชี้วัด
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โครงการ ตัวชี้วัด

1.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ 
(พชอ.)

1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
ที่มีคุณภาพ

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน 
และภัยสุขภาพ

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ 
การจั ดการภาวะฉุ ก เฉิ นด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข 
(Emergency Care System and Public Health Emergency 
Management)

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
(3 โครงการ 5 ตัวชี้วัด)

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2)  ร้ อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิ จฉั ยกลุ่ มสงสั ยป่ วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง     
ตัวชี้วัดย่อย : 2.1) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย

ป่วยโรคเบาหวาน
2.2) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย

ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
3) ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ

4) ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต
5) ร้อยละสถานที่จ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย
ก าหนด

01 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence (PP&P Excellence)

โครงการ ตัวชี้วัด
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โครงการ ตัวชี้วัด

1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

01 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence (PP&P Excellence)
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1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 1) จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
2) จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคน ด้านสุขภาพ 
และ อสม.

3) ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม
ให้กับประชาชน 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา    
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit
ตัวชี้วัดย่อย : 1.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  

(Stroke : I60-I69)
1.2) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) 

ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัด)

2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ า

2) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ตัวชี้วัดย่อย :  2.1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด                     

รายใหม่
2.2) อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของ

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า

3. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

3) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยา     
อย่างสมเหตุผล (RDU province) ที่ก าหนด
4) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 

โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence
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แผนงานที ่5 : การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ
(3 โครงการ 4 ตวัชีว้ดั)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)
(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัด)

6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก

7) ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง     
อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (community base)
8) ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับ     
การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7 .  โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ร ะ บบ บริ ก า ร สุ ข ภ า พ         
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

9) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
10) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ตัวชี้วัดย่อย : 10.1) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ

10.2) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา      
ท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ     
5 สาขาหลัก

11)  อัตราตายผู้ ป่ วยติ ดเชื้ อในกระแสเลื อดแบบรุนแรงชนิ ด 
community-acquired
12) Refracture Rate

4 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ         
สาขาทารกแรกเกิด

5) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

โครงการ ตัวชี้วัด

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence

5 .  โครงการการดู แลผู้ ป่ วยระยะ ท้ายแบบ   
ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

6) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance 
Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
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โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)
(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัด)

11. โครงการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ        
สาขาโรคไต

15) ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73 m2/yr

10.  โ ค ร งการพัฒนาระบบบริ ก ารสุ ขภาพ        
สาขาโรคมะเร็ง

14) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
ตัวชี้วัดย่อย : 14.1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก
14.2) ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) 

ได้รับการส่องกล้อง  Colposcopy
14.3) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง

ล าไส้ใหญ่และไส้ตรง
14.4) ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งล าไส้ใหญ่

และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง  Colonoscopy

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ

13) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด
ตัวชี้วัดย่อย : 13.1)  อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย 

เฉียบพลันชนิด STEMI
13.2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI

ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด
13.2.1) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยา

ละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลา
ที่ก าหนด

13.2.2) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการท า
Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลา
ที่ก าหนด



P A G E | 12 

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence

โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)
(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัด)

17. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 22) ระดับความส าเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ตัวชี้วัดย่อย : 22.1) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง

(Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญาชา
ทางการแพทย์

22.2) ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์

22.3) จ านวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชา
ทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง                         
สาธารณสุข
22.3.1) หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนา

การแพทย์ 
22.3.2) หน่วยบริการในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตาม
เขตสุขภาพ (12 เขต)

16. โครงการพัฒนาระบบบริการ 
One Day Surgery: ODS

20) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
21) ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัด        
โรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : MIS)

15. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 
(Intermediate Care : IMC)

19) ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาล
ฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20
ก่อนครบ 6 เดือน

14. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติด

18) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับ
การดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

12 .  โ ค ร งการพัฒนาระบบบริ ก า รสุ ขภ าพ        
สาขาจักษุวิทยา

16) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัด ภายใน 30 วัน

13 .  โ คร งก ารพัฒนาระบบบริ ก ารสุ ขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

17) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)



02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence
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โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย (1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์

1) อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด
2) ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ให้มีคุณค่าและ
มูลค่าสูงเพ่ิมขึ้น 

1. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และโครงการพื้นท่ีเฉพาะ

1) ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน
24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit)
2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
3) อัตราการเสียชีว ิตในผู ้ป ่วยบาดเจ็บที ่สมอง ( traumatic 
brain injury mortality)

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
(1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)



03 บุคลากรเป็นเลิศ
People Excellence

โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

1. โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 1) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข

2) หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ/กรม)
ตัวชี้วัดย่อย : 2.1) หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ระดับจังหวัด
2.2) หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ระดับเขตสุขภาพ
2.3) หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ระดับกรม

P A G E | 14 
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โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
(2 โครงการ 5 ตัวชี้วัด)

1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์   
การประเมิน ITA
2) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 3)  ร้ อยละความส า เร็ จของส่ วนราชการ ในสั งกั ดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ตัวชี้วัดย่อย : 3.1) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
(กองส่วนกลาง)

3.2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด)

4) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวชี้วัดย่อย : 4.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

4.2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

4.3) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

04 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล
Governance Excellence
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โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (ต่อ)
(2 โครงการ 5 ตัวชี้วัด)

2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (ต่อ) 5) สถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization 
and Smart Service)
ตัวชี้วัดย่อย : 5.1) ร้อยละของสถานบริการสังกัดส านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ขั้นพื้นฐาน (The must)
5.1.1) ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)
5.1.2) ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ท่ีผ่าน              

เกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)
5.2) จ านวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ       

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูง (The best)

04 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล
Governance Excellence

โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ 

1) ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพ่ือการเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดย่อย : 1.1) ร้อยของบุคลากรสาธารณสุข มีดิจิทัลไอดี

เพ่ือยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ
1.2) ร้อยละของประชาชน มีดิจิทัลไอดีเพ่ือเข้าถึง

ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการ   
สุขภาพแบบไร้รอยต่อ

2) จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่ก าหนด
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แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

1.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

1) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือ         
ที่พัฒนาต่อยอด

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 1) ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) 
2) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการดูแล
ปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง 3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ตัวชี้วัดย่อย : 3.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต            

ทางการเงิน (ระดับ 7)
3.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต

ทางการเงิน (ระดับ 6)

04 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


