
ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

1 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพ

คนไทยทุกกลุ่มวัย

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 

ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

กรมอนามัย

2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86 กรมอนามัย

3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 103 

ตัวช้ีวัด Proxy :ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการ

คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการ

กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเคร่ืองมือ

มาตรฐานอ่ืน จนมีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 35 กรมสุขภาพจิต

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ

จ่านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
ไม่เกิน 23

กรมอนามัย

5 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการ

ดูแลตาม Care Plan
ร้อยละ 95

กรมอนามัย

6 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี 

(Wellness Plan)
ร้อยละ 50

กรมอนามัย

7 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเส่ียง

ต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือมหรือภาวะหกล้มและ

ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

กรมการแพทย์

7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเส่ียง

ต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือมและได้รับการดูแลรักษา

ในคลินิกผู้สูงอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 30

กรมการแพทย์

7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเส่ียง

ต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาใน

คลินิกผู้สูงอายุ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 30

กรมการแพทย์

2 2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้าน

สุขภาพของประชากร

8 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 70 กรมอนามัย

3 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ่าเภอ (พชอ.)

9 ร้อยละของอ่าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 85
สป.สสป.

       1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข

4 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

10 ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์

ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุข (Emergency Care System and 

Public Health Emergency Management)

ร้อยละ 65

สป.กสธฉ.

5 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 11 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย

โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

กรมควบคุมโรค

11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย

โรคเบาหวาน
≥ร้อยละ 70

กรมควบคุมโรค

11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย

โรคความดันโลหิตสูง
≥ร้อยละ 93

กรมควบคุมโรค

12 ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการด่าเนินงานตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค

จากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562
ร้อยละ 60

กรมควบคุมโรค

6 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

13 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและ

ได้รับการอนุญาต ร้อยละ 50

อย.

14 ร้อยละสถานท่ีจ่าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามกฎหมายก่าหนด
ร้อยละ 30

กรมอนามัย

7 1.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 15 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม

ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

Challenge (ระดับมาตรฐานข้ึนไป)
ร้อยละ 30 กรมอนามัย

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
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8 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์

ปฐมภูมิ

16 จ่านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ 

ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 3,500 ทีม

สป.สสป.

17 จ่านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ่าตัว 3 คน 35 ล้านคน สป.สสป.

9 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายก่าลังคน

ด้านสุขภาพ และ อสม.

18 ร้อยละของชุมชนมีการด่าเนินการจัดการสุขภาพท่ี

เหมาะสมให้กับประชาชน
ร้อยละ 75

สบส.

10 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

19 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับ

การรักษาใน Stroke Unit

กรมการแพทย์

19.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: 

I60-I69) < ร้อยละ 7
กรมการแพทย์

19.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมี

อาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมงได้รับการรักษาใน Stroke 

Unit
≥ ร้อยละ 75

กรมการแพทย์

11 2. โครงการพัฒนาระบบบริการ

โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ่้า

20 อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ กรมควบคุมโรค

20.1 อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ร้อยละ 88

กรมควบคุมโรค

20.2 อัตราความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของผู้ป่วยวัณ

โรครายใหม่และกลับเป็นซ่้า
ร้อยละ 90

กรมควบคุมโรค

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
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(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข

12 3. โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือ

ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล

21 21.ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่

จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ท่ี

ก่าหนด

ร้อยละ 30 ของจังหวัดท้ังหมด (23 จังหวัด) อย./สบส./สป.กบรส.

22 อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด ไม่เพ่ิมข้ึนจาก ปีปฏิทิน 64 สป.กบรส.

13 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 สาขาทารกแรกเกิด

23 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28

 วัน
< 3.6 : 1000 ทารกเกิดมีชีพ

กรมการแพทย์

14 5. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

แบบประคับประคองและการดูแล

ผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน

24 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า 

(Advance Care Planning) ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 55

กรมการแพทย์

15 6. โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก

25 ร้อยละของจ่านวนผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยโรคหลอด

เลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง 

(Intermediate Care) ท่ีได้รับการดูแลด้วย

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(Community base)

ร้อยละ 3

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ

26 ร้อยละของประชาชนท่ีมารับบริการในระดับปฐมภูมิ

ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก
ร้อยละ 35

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ

16 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

27 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
≥รอยละ 80

กรมสุขภาพจิต

28 28.อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ

28.1 อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน กรมสุขภาพจิต

28.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท่าร้าย

ตัวเองซ่้าในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ 80

กรมสุขภาพจิต
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(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข

17 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 5 สาขาหลัก

29 อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-acquired
< ร้อยละ 26

กรมการแพทย์

30 Refracture Rate  < ร้อยละ 20 กรมการแพทย์

18 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาโรคหัวใจ

31 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตาย

เฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตาม

มาตรฐานเวลาท่ีก่าหนด

กรมการแพทย์

31.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตาย

เฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ 9
กรมการแพทย์

31.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม

มาตรฐานเวลาท่ีก่าหนด

กรมการแพทย์

31.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับยาละลายล่ิมเลือด

ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก่าหนด ≥ ร้อยละ 60
กรมการแพทย์

31.2.2  ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับการท่า Primary 

PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก่าหนด ≥ ร้อยละ 60
กรมการแพทย์
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19 10. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

32 ร้อยละของผู้ท่ีได้รับการคัดกรองมะเร็ง กรมการแพทย์

32.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
> ร้อยละ 60

กรมการแพทย์

32.2 ร้อยละของผู้ท่ีมีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับ

การส่องกล้อง  Colposcopy
> ร้อยละ 70

กรมการแพทย์

32.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการคัดกรองมะเร็งล่าไส้

ใหญ่และไส้ตรง
> ร้อยละ 50

กรมการแพทย์

32.4 ร้อยละของผู้ท่ีมีผลผิดปกติ (มะเร็งล่าไส้ใหญ่และไส้

ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง  Colonoscopy > ร้อยละ 50
กรมการแพทย์

20 11. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 

สาขาโรคไต

33 ร้อยละผู้ป่วย CKD ท่ีมี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 

ml/min/1.73m2/yr
≥ ร้อยละ 66

กรมการแพทย์

21 12. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

34 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding 

Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน
≥ ร้อยละ 85

กรมการแพทย์

22 13. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

35 อัตราส่วนของจ่านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก

ผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ่านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

อัตราส่วนเพ่ิมข้ีน

ร้อยละ 20 จากอัตราส่วนของจ่านวนผู้

บริจาคอวัยวะสมองตายท่ีได้รับการผ่าตัดน่า

อวัยวะออก ต่อจ่านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล ปี 2565 ของแต่ละเขตสุขภาพ

กรมการแพทย์

23 14. โครงการพัฒนาระบบบริการ

บ่าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

36 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ

บ่าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเน่ือง

จนถึงการติดตาม (Retention Rate)
ร้อยละ 60

สลบ.สธ./กรมการ

แพทย์/กรม

สุขภาพจิต/สป.กบ

รส./กทม.



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข

24 15. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพ

ระยะกลาง (Intermediate Care; 

IMC)

37 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการ

บริบาลฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือ

จน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
≥ ร้อยละ 75

กรมการแพทย์

25 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One

 Day Surgery: ODS

38 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day 

Surgery ≥ ร้อยละ 30 ของจ่านวนผู้ป่วยท้ังหมด

ต่อปีในกลุ่มโรคท่ีให้บริการ ODS

กรมการแพทย์

39 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จาก

การผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการ

ผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
< ร้อยละ 5

กรมการแพทย์

26 17. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 40 ระดับความส่าเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์

สป.สถาบันกัญชา/

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ
40.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง (Palliative care) ท่ีได้รับการ

รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
ร้อยละ  5

สป.สถาบันกัญชา/

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ

40.2 ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการรักษาด้วยยา

กัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ  50
สป.สถาบันกัญชา/

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ
40.3  จ่านวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชา

ทางการแพทย์ของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สป.สถาบันกัญชา/

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ

40.3.1 หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 1.งานวิจัยอย่างน้อยกรมฯละ 2 เร่ือง 

2,มีกิจกรรมการจัดการความรู้ อย่างน้อยกรม

ฯละ 2 เร่ือง

สป.สถาบันกัญชา/

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ

40.3.2 หน่วยบริการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต)

1.งานวิจัยอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เร่ือง 

2.มีกิจกรรมการจัดการความรู้ อย่างน้อยเขต

สุขภาพละ 2 เร่ือง

สป.สถาบันกัญชา/

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ
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27 1. โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ

การส่งต่อ

41 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage 

level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,

 S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit)
< ร้อยละ 12

กรมการแพทย์

42 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ร้อยละ 26.5

สพฉ.

43 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บท่ีสมอง 

(traumatic brain injury mortality)
< ร้อยละ 25

กรมการแพทย์

28 1. โครงการพระราชด่าริ โครงการ

เฉลิมพระเกียรติ และโครงการพ้ืนท่ี

เฉพาะ

44 ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และ

พระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

≥ร้อยละ 60 สป.ส่านักพระราชด่าริฯ

29 1. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพและการแพทย์

45 อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ่านวนสถานประกอบการด้าน

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐานตามท่ี

ก่าหนด
ร้อยละ 10

สบส.

46 ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับการยกระดับแบบ

มีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มี

คุณค่าและมูลค่าสูงเพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 จากปีท่ีผ่านมา 

(36 แห่ง)

กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ

แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข

30 1. โครงการบริหารจัดการก่าลังคน

ด้านสุขภาพ

47 ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการ

ก่าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ

ต่าแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 (≥ 

10 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

สป.บค.

31 2. โครงการ Happy MOPH 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่ง

ความสุข

48 หน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 

(ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ/กรม)

สป.กยผ.

48.1 หน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ

ระดับจังหวัด
(2 แห่ง)

สป.กยผ.

48.2 หน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ

ระดับเขตสุขภาพ
(2 แห่ง)

สป.กยผ.

48.3 หน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ

ระดับกรม
(2 แห่ง)

สป.กยผ.

32 1. โครงการประเมินคุณธรรมความ

โปร่งใส

49 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละ 92

สป.ศปท.

50 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและ

ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ร้อยละ 82 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

  ระดับกระทรวง

33 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 51 ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัด

ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด่าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด

สป.กพร.

51.1 ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัด

ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด่าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด  (กอง

ส่วนกลาง)

ร้อยละ 70 สป.กพร.

51.2 ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัด

ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด่าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด  (ส่านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด)

ร้อยละ 70 สป.กพร.

52 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี

คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

สป.กบรส.

52.1  ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป

สังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี

คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ร้อยละ 100

สป.กบรส.

แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
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52.2  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรม

ควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐาน

ผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ร้อยละ 100

สป.กบรส.

52.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐาน

ผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ร้อยละ 90

สป.กบรส.

53 สถานบริการสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย 

EMS (Environment, Modernization and Smart 

Service)

สป.กบรส.

53.1 รอยละของสถานบริการสังกัดส่านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมิน

ข้ันพ้ืนฐาน (The must)

สป.กบรส.

53.1.1 รอยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ท่ีผานเกณฑ

การประเมินฯ ข้ันพ้ืนฐาน (The must)
ร้อยละ 60

สป.กบรส.

53.1.2 รอยละสถานบริการ ระดับ รพช. ท่ีผานเกณฑการ

ประเมินฯ ข้ันพ้ืนฐาน (The must)
ร้อยละ 60

สป.กบรส.

53.2 จ่านวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ 

ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินข้ันสูง (The best)
≥เขตสุขภาพ ละ 2 แห่ง

สป.กบรส.
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34 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

54 54.ร้อยละของจังหวัดท่ีประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี 

เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ

สป.กยผ.

54.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขมีดิจิทัลไอดี เพ่ือ

ยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ
≥ร้อยละ 80

สป.กยผ.

54.2 ร้อยละของประชาชนมีดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูล

สุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

แบบไร้รอยต่อ

≥ร้อยละ 25

สป.กยผ.

55 จังหวัดท่ีมีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ท่ี

ก่าหนด

เขตสุขภาพละอย่างน้อย 3 จังหวัดจังหวัด

ละอย่างน้อย 3 รพ. มีการให้บริการ

การแพทย์ทางไกลในกลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดละไม่น้อยกว่า 3,500 คร้ัง

สป.ศทส.

35 1. โครงการลดความเหล่ือมล่้าของ 3 

กองทุน

56 ความแตกต่างการใช้สิทธิ เม่ือไปใช้บริการผู้ป่วยใน

ของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(compliance rate)

<=1.5%, 

(ไม่เกิน 112,800 คร้ัง)

สปสช.

57 ระดับความส่าเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์

กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ

 3 ระบบ

ระดับ 5 คือ มีข้อเสนอการขอรับค่าใช้จ่าย

ในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่าย เพ่ือ

บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐม

ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

สป.กศภ.

36 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน

การคลัง

58 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงิน

สป.กศภ.

58.1 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงิน (ระดับ 7)
≤ ร้อยละ 2

สป.กศภ.

58.2 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงิน (ระดับ 6)
≤ ร้อยละ 4

สป.กศภ.

37 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์

59 จ่านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้น

ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด ≥ 15 เร่ือง

กรมวิทยาศาสตร์ฯ

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ


