
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน/โครงการ 

และตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบบัปรบัปรุง 
ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564



แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผ่านการทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดและในก ากับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” โดยกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 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. 2565

3. จัดท าแบบสอบถามทบทวนแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับพ้ืนที่ (ส านักงานเขตสุขภาพ, สสจ., รพศ., รพท., รพ.สต.) เพ่ือเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ  
ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)

4. รวบรวม วิเคราะห์ ความเห็น ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับพ้ืนที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการ
จัดท าข้อเสนอ และ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ

5. น าเสนอ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อคณะท างาน คณะกรรมการจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และ
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 14 แผนงาน 38 โครงการ และ 75 ตัวชี้วัด โดยสามารถจ าแนกตามแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & 
Protection Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน 7 โครงการ 18 ตัวชี้วัด

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

7 โครงการ 13 ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ และตวัชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ค่านิยมองค์กร

จุดยืนองค์กร

พฒันานโยบาย ก ากบั 

ติดตาม ประเมินผล

ส่วน

กลาง

ส่วน

ภูมิภาคบริหารจัดการหน่วยบริการ 

และขบัเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิ

เป้าหมาย

วิสยัทศัน์

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

ระบบสุขภาพยั่งยืน”

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม 

เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

“พฒันาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน”พันธกิจ
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ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน

Excellence
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14 แผนงาน  38 โครงการ  75 ตัวชี้วัด
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โครงการ ตวัชี้วัด

1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทย

ทุกกลุ่มวยั

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 

ตัวช้ีวัดย่อย : 2.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ 5 ปี

2.2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100*
4) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 

15 - 19 ปี 1,000 คน
5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
6) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการ 

และในชุมชน
ตัวช้ีวัดย่อย : 6.1) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์*

6.2) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสรมิสุขภาพดแูลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ*์

7) ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง 
เสื่อมหรือภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรกัษาในคลินิกผู้สูงอายุ **
ตัวช้ีวัดย่อย : 7.1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิด

ภาวะสมองเสื่อมและได้รบัการดูแลรักษาในคลินิกผูสู้งอายุ
7.2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกดิ

ภาวะหกล้มและได้รบัการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 

(2 โครงการ 10 ตวัชี้วัด)

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ของประชากร

8) จ านวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ*
9) ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์*
10) กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ**
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 

(2 โครงการ 8 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

และภัยสุขภาพ

1) ระดับความส าเรจ็ในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 
ระดับจังหวัด*

1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ*

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  

(1 โครงการ 1 ตวัชี้วัด)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ

(3 โครงการ 8 ตวัชี้วัด)

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/  
หรือความดันโลหิตสูง
ตัวช้ีวัดย่อย : 2.1) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย 

โรคเบาหวาน
2.2) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย

โรคความดันโลหิตสูง
3) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมนิระบบเฝา้ระวังโรคและภัยสุขภาพจาก 

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
4) ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน*
5) ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจกัรไทยได้รบัการสรา้งเสรมิ  

ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19*
6) ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อ  

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภัณฑ์  

สุขภาพและบริการสุขภาพ

7) จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการ  
ให้สามารถได้รับการอนุญาต 

8) จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ   
ตัวช้ีวัดย่อย : 8.1) ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market)

8.2) อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) 
8.3) ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) 
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 

(2 โครงการ 10 ตัวชี้วัด)

1. โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
ตัวช้ีวัดย่อย : 1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากขึ้นไป

1.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus

2) ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลตอ่การลดลง
ของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 

(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 1) จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครอืข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562*

2) จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน**

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลงัคนดา้นสุขภาพ 

และ อสม.

3) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั

1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke Unit
ตัวช้ีวัดย่อย : 1.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

1.2) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการ
ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

(17 โครงการ 25 ตัวชี้วัด)
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2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 

และโรคอุบัติซ้ า

2) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ตัวช้ีวัดย่อย :  2.1) อัตราความส าเร็จการรกัษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่

2.2) อัตราความครอบคลุมของการขึน้ทะเบียนรกัษาผูป้่วย
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า

3) อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของทั้งประเทศ** 

4) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S,M1,M2 มีการพัฒนาศักยภาพรองรับ  
ผู้ป่วยโควิดและโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ*

3. โครงการป้องกนัและควบคมุการดือ้ยาตา้นจุลชีพ

และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

5) ร้อยละจังหวัดท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU  
province) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

6) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลอืด

4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาทารกแรกเกิด

7) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 28 วัน
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แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

(3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)

(17 โครงการ 25 ตัวชี้วัด)

5. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ   

ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

8) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดแูลล่วงหน้า (Advance Care   
Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

9) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รบับริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

02
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7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

10) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต
11) อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็

ตัวช้ีวัดย่อย : 14.1) อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็**
14.2) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท ารา้ย

ตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 12) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนิด community-acquired
13) Refracture Rate

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาโรคหวัใจ

14) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และ
การให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด
ตัวช้ีวัดย่อย : 14.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI

14.2) ร้อยละของการให้การรกัษาผูป้่วย STEMI ได้ตาม  
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด
14.2.1) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลาย 

ลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด
14.2.2) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการท า

Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาโรคมะเร็ง

15) ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการผา่ตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ภายใน   
4, 6 และ 6 สัปดาห์**
ตัวช้ีวัดย่อย : 14.1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรกัษาด้วยการผ่าตดั 

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
14.2) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรกัษาด้วยเคมีบ าบัด         

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
14.3) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรกัษาด้วยรังสีรักษา 

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
16) ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus*
17) ร้อยละของจ านวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติที่มี 

Cancer Coordinator*
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แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

(3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)

(17 โครงการ 25 ตัวชี้วัด)
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11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 18) ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 
ml/min/1.73 m²/yr

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาจักษุวิทยา

19) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตดั   
ภายใน 30 วัน

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาปลูกถ่ายอวยัวะ

20) อัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผา่ตัดน า 
อวัยวะออกต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

14. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรกัษา   

ผู้ป่วยยาเสพติด

21) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการตดิตาม (Retention Rate)

15. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง   

(Intermediate Care; IMC)

22) ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate Care  ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพ
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน

16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day   

Surgery: ODS

23) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัแบบ One Day Surgery 
24) ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ าดี

และหรือถุงน้ าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive 
Surgery : MIS)

17. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 25) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสขุท่ีมีการจดับริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์
ตัวช้ีวัดย่อย : 25.1) ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ. ที่มีการจัดบริการ

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
25.2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการ

จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
25.3) จ านวนสถานพยาบาลเอกชนท่ีมีการจัดบริการ

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ในแต่ละเขตสขุภาพ
25.4) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง

(Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์                     
25.5) ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดที่ได้รับการรกัษาด้วยยา 

กัญชาทางการแพทย์
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1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24
ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)

2) ร้อยละของประชากรเขา้ถึงบรกิารการแพทย์ฉกุเฉิน 
3) ร้อยละของโรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

ตัวช้ีวัดย่อย : 3.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
3.2) ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

(1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  

และโครงการพ้ืนที่เฉพาะ

1) ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมมีาตรฐานการบรกิารสุขภาพ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเกาะตามที่ก าหนด

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ

การแพทย์

1) อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด

2) มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น**
ตัวช้ีวัดย่อย : 2.1) มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพร

2.2) มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ
3) มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา*
4) ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขัน

ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร*

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทย์แผนไทย (1 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

02
บริการเป็นเลิศ
Service Excellence
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แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ 1) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมกีารบริหารจดัการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรบัการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ได้รับการพัฒนา*

2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข    

กระทรวงแห่งความสุข

3) องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ
ตัวช้ีวัดย่อย : 3.1) ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุข 

ของคนท างาน (Happinometer)
3.2) องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ** 

03
บุคลากรเป็นเลิศ
People Excellence
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1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA*

2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA**
3) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์

การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

(2 โครงการ 7 ตัวชี้วัด)

2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 4) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ตัวช้ีวัดย่อย : 4.1) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครฐัผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(กองส่วนกลาง)

4.2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครฐัผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (สสจ.)

4.3) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (สสอ.)

5) ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวช้ีวัดย่อย : 5.1) ร้อยละจ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

5.2) ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกรมการแพทย ์กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3

5.3) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3

6) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว*
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แผนงานที่ 13 : การบริหารจดัการด้านการเงนิการคลงัสุขภาพ

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน 1) ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบ  
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

2) ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ 
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี

สุขภาพแห่งชาติ 

1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2) ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของ

ประชาชน*

2. โครงการ Smart Hospital 3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์   
(e-prescription)

โครงการ ตวัช้ีวัด

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (ต่อ)

(2 โครงการ 7 ตัวชี้วัด)
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1. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 7) สถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามนโยบาย EMS
ตัวช้ีวัดย่อย : 7.1) ร้อยละของสถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (The must) *
7.1.1) ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must) 
7.1.2) ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must) 
7.2) จ านวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินขั้นสูง (The best)**
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แผนงานที่ 13 : การบริหารจดัการด้านการเงนิการคลงัสุขภาพ (ต่อ)

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

2. โครงการบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง 3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ตัวช้ีวัดย่อย : 3.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

(ระดับ 7)
3.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

(ระดับ 6)

โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวตักรรมผลิตภัณฑ์

สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

1) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรอืท่ีพัฒนาต่อยอด
2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมกีารขยายผลนวัตกรรมการจัดการบรกิารสุขภาพ
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หมายเหตุ * : ตัวชี้วัดนโยบายมุ่งเน้น

** : ตัวชี้วัดนโยบายมุ่งเน้น และ PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


