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1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

(4 โครงการ 12 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

1 1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์ ส่วนกลาง 

2 2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย กรมอนามัย ส่วนกลาง 

3 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย กรมอนามัย จังหวัด 

4 4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง

เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

กรมอนามัย จังหวัด 

5 1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 100 กรมสุขภาพจิต ส่วนกลาง 

6 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน กรมอนามัย จังหวัด 

7 3) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ใน

เกณฑ์ปกติขึ้นไป

กรมสุขภาพจิต ส่วนกลาง 

8 4) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) กรมอนามัย จังหวัด 

9 5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี กรมอนามัย ส่วนกลาง 

3 3. โครงการพัฒนาและสร้าง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย

ทํางาน

10 1) ร้อยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย

ปกติ

กรมอนามัย จังหวัด 

11 1) ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

กรมอนามัย ส่วนกลาง 

12 2) ร้อยละของ Healthy Ageing กรมการแพทย์ จังหวัด 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

5 *1. โครงการการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

13 1) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

สปค./กองบริหาร

การสาธารณสุข/

สํานักงานบริหาร

ยุทธศาสตร์

สุขภาพดีวิถีชีวิต

ไทย

1 1

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจําปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวชี้วัด

ที่แผนงาน/โครงการโครงการ
ที่ PA 

ปลัด
PA 
สตป

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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ation
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vey
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vey

electronic
Hard 
copy

Evalu
ation
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vey

หน่วยงาน
บันทึกผล

ประเด็นเน้นหนัก

1. โครงการพัฒนาและสร้าง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรี

และเด็กปฐมวัย

electronic

2

electronic

1

2. โครงการพัฒนาและสร้าง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย

เรียนและวัยรุ่น

4 4. โครงการพัฒนาและสร้าง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย

ผู้สูงอายุ

1 (final V.2)
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจําปีงบประมาณ 2561
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รับผิดชอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวชี้วัด
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แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(5 โครงการ 9 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

6 *1. โครงการพัฒนาระบบการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย

สุขภาพ

14 1) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

 และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน

ได้จริง

กรมควบคุมโรค

2

ส่วนกลาง 

15 1) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน

เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก

กรมควบคุมโรค ส่วนกลาง 

16 2) ร้อยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง 

ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี

กรมควบคุมโรค จังหวัด 

17 1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุน้อยกว่า 15 กีรมควบคุมโรค ส่วนกลาง 

18 2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน กรมควบคุมโรค ส่วนกลาง 

19 3) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วย

ความดันโลหิตสูง

กรมควบคุมโรค จังหวัด 

9 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ความปลอดภัยด้านอาหาร

20 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมี

ความปลอดภัย

คณะกรรมการ

อาหารและยา

เขต 

21 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

คณะกรรมการ

อาหารและยา

จังหวัด 

22 2) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

จังหวัด 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

11 *1.โครงการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม

23 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

กรมอนามัย/กรม

ควบคุมโรค 3
จังหวัด 

12 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพ

ประชาชนจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot 

Zone)

24 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน

กรมอนามัย/

กรมควบคุมโรค

ส่วนกลาง 

5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

บริการสุขภาพ

10

3. โครงการควบคุมโรคไม่

ติดต่อและภัยสุขภาพ

8

2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ7

2 (final V.2)
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจําปีงบประมาณ 2561
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ที่แผนงาน/โครงการโครงการ
ที่ PA 

ปลัด
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2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

13 *1. โครงการพัฒนาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิ

25 1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดําเนินการใน

พื้นที่ (Primary Care Cluster)

สํานักปฐมภูมิและ

หมอครอบครัว 2 4
ส่วนกลาง 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
(17 โครงการ 24 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

26 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต

สูงที่ควบคุมได้

กรมควบคุมโรค จังหวัด 

27 2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น

ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk)

กรมควบคุมโรค จังหวัด 

28 3)  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กรมการแพทย์ จังหวัด 

15 *2. โครงการป้องกันและ

ควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ

และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

29 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้าน

จุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

กองบริหารการ

สาธารณสุข/

อย./

กรมวิทยาศาสตร์กา

รแพทย์

5

ส่วนกลาง 

16 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความ

เป็นเลิศทางการแพทย์

30 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง กองบริหารการ

สาธารณสุข

จังหวัด 

17 4. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

31 1) อัตราตายทารกแรกเกิด กรมการแพทย์ จังหวัด 

18 5. โครงการพัฒนาระบบการ

ดูแลแบบประคับประคอง  

(Palliative Care)

32 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)

กรมการแพทย์ เขต 

19 6. โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทย์แผนไทยฯ

33 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

จังหวัด 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

14

3 (final V.2)
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34 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ส่วนกลาง 

35 2) อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ กรมสุขภาพจิต ส่วนกลาง 

36 1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 

community-acquired

กรมการแพทย์ จังหวัด 

37 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture

  37.1 ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มี

ภาวะกระดูกหักซ้ํา (Refracture)

  37.2 ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับ

การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาใน

โรงพยาบาล (Early surgery)

กรมการแพทย์ จังหวัด 

38 1) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยา

ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้

กรมการแพทย์ เขต 

39 2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ กรมการแพทย์ ส่วนกลาง 

40 1) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

กรมการแพทย์ เขต 

41 2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ กรมการแพทย์ ส่วนกลาง 

42 3) อัตราตายจากมะเร็งปอด กรมการแพทย์ ส่วนกลาง 

24 11. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาโรคไต

43 1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR

<4 ml/min/1.73m
2
/yr

กรมการแพทย์ จังหวัด 

25 12. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

44 1) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 

Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

กรมการแพทย์ ส่วนกลาง 

26 13. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่าย

อวัยวะ

45 1) อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย

สมองตาย ต่อ จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

กรมการแพทย์ ส่วนกลาง 

27 14. โครงการพัฒนาระบบ

บริการบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพ

ติด

46 1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาํบัดรักษา และ

หยุดเสพต่อเนื่อง (remission)

กรมการแพทย์ ส่วนกลาง 

7. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิต

เวช

9. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

22

20

8. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารี

เวช ศัลยกรรม อายุรกรรม  

กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์

21

10. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

23
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28 15. โครงการพัฒนาระบบ

บริการดูแลระยะกลาง 

(Intermediate Care)

47 1) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการ

ดูแลระยะกลาง

กรมการแพทย์ จังหวัด 

29 *16. โครงการพัฒนาระบบ

บริการ one day surgery

48 1) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day 

Surgery

กรมการแพทย์

6

ส่วนกลาง 

30 17. โครงการพัฒนาระบบ

บริการ  Minimally Invasive 

Surgery

49 1) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally 

Invasive Surgery

กรมการแพทย์ ส่วนกลาง 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

31 *1. โครงการพัฒนาระบบ

บริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบ

วงจรและระบบการส่งต่อ

50 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24

 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ 

Admit)

กรมการแพทย์

7

จังหวัด 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

32 *1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 51 1) อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ กรมควบคุมโรค 3 8 ส่วนกลาง 

33 2. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 52 1) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข 

สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรม

สิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่

กําหนด

กรมควบคุมโรค ส่วนกลาง 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์  
( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

34 *1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพและการแพทย์

53 1) จํานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด กรมการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 9

เขต 
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3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 

(3 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

54 1) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ

ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย

ที่กําหนด

สถาบันพระบรม

ราชชนก

ส่วนกลาง 

55 2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่

กําหนด

สถาบันพระบรม

ราชชนก

เขต 

56 1)  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ

คนทํางาน (Happinometer) ไปใช้

กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 4 10
ส่วนกลาง 

57 2) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention 

rate)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล/

กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน

5 11

ส่วนกลาง 

58 3) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน/กอง

บริหารทรัพยากร

บคคล

ส่วนกลาง 

37 3.โครงการพัฒนาเครือข่าย

กําลังคนด้านสุขภาพ

59 1) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ

ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

ส่วนกลาง 

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 (2 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

60 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ITA

ศูนย์ปราบปราม

การทุจริต

ส่วนกลาง 

61 2) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

วัสดุวทิยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม

กองบริหารการ

สาธารณสุข

ส่วนกลาง 

62 3) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่าน

เกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน

กลุ่มตรวจสอบ

ภายในระดับ

กระทรวง

ส่วนกลาง 

1. โครงการผลิตและพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพสู่ความ

เป็นมืออาชีพ

35

1.โครงการประเมินคุณธรรม 

ความโปร่งใส และบริหารความ

เสี่ยง

*2.โครงการ Happy MOPH 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

แห่งความสุข

38

36
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*2. โครงการพัฒนาองค์กร

คุณภาพ

63 1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กพร.สป.

12

ส่วนกลาง 

64 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี

คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

กองบริหารการ

สาธารณสุข 13
ส่วนกลาง 

65 3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต. ติดดาว

สํานักปฐมภูมิและ

หมอครอบครัว/

กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน
14

ส่วนกลาง 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

40 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ

แห่งชาติ (NHIS)

66 1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพข้อมูล

กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน

จังหวัด 

67 1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้  (Health 

Information Exchange (HIE))

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส่วนกลาง 

68 2) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ 

(Personal Health Record)

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส่วนกลาง 

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
(2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

69 1) รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health 

expenditure per capita of each scheme)

สปสช. ส่วนกลาง 

70 2) กําหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคา

เดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

กองเศรษฐกิจ

สุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพ

ส่วนกลาง 

71 3) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉิน

ส่วนกลาง 

41

39

1. โครงการลดความเหลื่อมล้ํา

ของ 3 กองทุน

42

2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วย

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy)
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43 *2. โครงการบริหารจัดการด้าน

การเงินการคลัง

72 1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน กองเศรษฐกิจ

สุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพ 6 15

ส่วนกลาง 

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

44 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และเทคโนโลยีทางการแพทย์

73 1) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงาน

ต่างๆนําไปใช้ประโยชน์

สํานักวิชาการ

สาธารณสุข

ส่วนกลาง 

74 2) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไมน่้อย

กว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด

สํานักวิชาการ

สาธารณสุข

ส่วนกลาง 

75 3) ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนําเข้าเพื่อ

ทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ส่วนกลาง 

76 4) ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ส่วนกลาง 

77 5) จํานวนตํารับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

ส่วนกลาง 

78 6) จํานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือ

พัฒนาต่อยอดการให้บรกิารด้านสุขภาพ

กรมการแพทย์/

กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

ส่วนกลาง 

79 7) จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือกที่นํามาใช้จริงทางการแพทย์ หรือ

การตลาด

กรมการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

ส่วนกลาง 
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HDC other HDC other HDC other

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจําปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวชี้วัด

ที่แผนงาน/โครงการโครงการ
ที่ PA 

ปลัด
PA 
สตป

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Hard 
copy

Evalu
ation

Hard 
copy

Evalu
ation

Sur 
vey

Sur 
vey

electronic
Hard 
copy

Evalu
ation

Sur 
vey

หน่วยงาน
บันทึกผล

ประเด็นเน้นหนัก

electronicelectronic

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

45 1. โครงการปรับโครงสร้างและ

พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

80 1) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและ

มีการบังคับใช้

กองกฎหมาย ส่วนกลาง 

รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด 6 15 13 11 4 0 22 6 3 0 17 1 0 3 0 0 0

รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด
หมายเหตุ * คือ PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการ ปี 2561
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