
ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี                         ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

1 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

1 1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

2 2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
2.1).ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี ร้อยละ 62

2.2).ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 เป้าหมายบริการกระทรวง 3

3 3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100 ไม่ต่่ากว่า 100

4 4) จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ
 15-19 ปี 1,000 คน

ไม่เกิน 27/ประชากรหญิงอายุ 15-19
 ปี พันคน

5 5) ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 85 

6 6) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ได้รับการดูแลท้ังในสถานบริการและใน
ชุมชน

6.1) ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 50

6.2) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 95

7 7) ร้อยละผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

ร้อยละ 50

2 2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชากร

8 1) จ่านวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ จ่านวน 5,000,000 ครอบครัว

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ณ 18 สิงหาคม 2564 หมายเหตุ

       1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี                         ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ณ 18 สิงหาคม 2564 หมายเหตุ

3 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ่าเภอ (พชอ.)

9 1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 75

4 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

10 1) ระดับความส่าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับ
จังหวัด

ร้อยละ 100               
(77 จังหวัด) 

5 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 11 1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

  1.1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ร้อยละ 80

  1.2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 80

12 2) ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80

13 3) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้สงบได้ ภายใน 21 - 28 วัน

ร้อยละ 100               
(76 จังหวัด และ กทม.) 

14 4) ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID-19)

ระดับดีมาก 
(76 จังหวัด และ กทม.)

ย้ายมาจาก Service 
Excellence โครงการพัฒนา
ระบบบริการโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า

6 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ

15 1) จ่านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถได้รับการอนุญาต

อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ต่อเขตสุขภาพ

1.1) ผลิตภัณฑ์ ในสถานการณ์ Covid - 19
1.2) ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกัญชา กัญชง

16 2) จังหวัดมีการขับเคล่ือนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 76 จังหวัด และ 
กรุงเทพมหานคร

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี                         ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ณ 18 สิงหาคม 2564 หมายเหตุ

2.1) ตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง* จังหวัดละ 1 แห่ง

2.2) อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง* จังหวัดละ 5 แห่ง

2.3) ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) จังหวัดละ 5 แห่ง

7 1.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 17 1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
 Hospital

1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

ร้อยละ 98 เป้าหมายบริการกระทรวง 13

1.2) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus

ร้อยละ 40

18 2) ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการลดลงของอัตรา
ป่วยด้วยโรคท่ีเก่ียวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 60

8 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 19 1) จ านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

3,000 หน่วย เป้าหมายบริการกระทรวง 7

20 2) จ านวนประชาชนท่ีมีรายช่ืออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ท่ีผ่านการอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

25 ล้านคน

9 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพ และ อสม.

21 1) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ร้อยละ 70

ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี                         ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ณ 18 สิงหาคม 2564 หมายเหตุ

10 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

22 1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ี
เหมาะสม

1.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) < ร้อยละ 7 เป้าหมายบริการกระทรวง 4

1.2) ร้อยละการรักษาใน Stroke Unit: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) 
ท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit

≥ ร้อยละ 60

11 2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า

23 1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88 เป้าหมายบริการกระทรวง 6

  1.1) อัตราความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ร้อยละ 88

24 2) อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของท้ังประเทศ ต่ ากว่าร้อยละ 1.55

12 3. โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยา
ต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

25 1) ร้อยละจังหวัดท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU province) 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 50

26 2) อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด ไม่เพ่ิมข้ึนจาก ปีปฏิทิน 61

13 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด

27 1) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 : 1000 
ทารกเกิดมีชีพ

14 5. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึง
เฉียบพลัน

28 1) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

 ≥ ร้อยละ 50

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี                         ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ณ 18 สิงหาคม 2564 หมายเหตุ

15 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

29 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 21.5

16 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

30 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 74

31 2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน เป้าหมายบริการกระทรวง 11

2.1) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 90

17 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 
สาขาหลัก

32 1) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 26

33 2) Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวช้ีวัดน้ีใช้ได้กรณีท่ีโรงพยาบาลน้ันท า
โครงการมาแล้ว 1 ปี)

< ร้อยละ 20

18 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ

34 1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด

1.1)  อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ‹ ร้อยละ 8 เป้าหมายบริการกระทรวง 5

1.2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด  ≥ ร้อยละ 60

1.2.1) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับยาละลายล่ิมเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาท่ี
ก าหนด



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี                         ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ณ 18 สิงหาคม 2564 หมายเหตุ

1.2.2) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับการท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ี
ก าหนด

19 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง

35 1) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

1.1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ 75

1.2) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75

1.3) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ 60

20 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต

36 1) ร้อยละผู้ป่วย CKD ท่ีมี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr  ≥ ร้อยละ 66

21 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวิทยา

37 1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30
 วัน

 ≥ ร้อยละ 85

22 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

38 1) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
จากอัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
อวัยวะสมองตายท่ีได้รับการผ่าตัดน า
อวัยวะออกต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2562 ของแต่ละเขต
สุขภาพ

23 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด

39 1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

ร้อยละ 60 (Retention Rate ระบบ
สมัครใจ)

เป้าหมายบริการกระทรวง 1
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(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข 
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24 15. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง
 (Intermediate Care; IMC)

40 1) ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury และ Fracture 
Hip (Fragility fracture)* ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 
6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

≥ ร้อยละ 70

25 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day 
Surgery: ODS

41 1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 20 
ของจ านวนผู้ป่วยท้ังหมดต่อปี ในกลุ่ม
โรค ท่ีให้บริการ ODS

42 2) ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคน่ิวในถุงน้ าดีและ
หรือถุงน้ าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)

 < ร้อยละ 5

26 17. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 43 1) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ

ร้อยละ 50

27 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

44 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit)

< ร้อยละ 10

45 2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26

46 3) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ รพศ. ร้อยละ 100
รพท. ร้อยละ 80

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี                         ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ณ 18 สิงหาคม 2564 หมายเหตุ

28 1. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และโครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ

47 1) ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีเกาะตามท่ีก าหนด

ร้อยละ 50 ของหน่วยบริการใน 11 
จังหวัด 
(49 แห่ง จากท้ังหมด 98 แห่ง)

29 1. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์

48 1) อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ี
ได้รับมาตรฐานตามท่ีก าหนด

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เป้าหมายบริการกระทรวง 2

49 2) มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4

30 1. โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ

50 1) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ มีต าแหน่งว่างคงเหลือ ไม่เกินร้อยละ 4
 (≥9 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

51 2) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

31 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

52 1) จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ

1.1) ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท างาน 
(Happinometer)

ร้อยละ 70

1.2) จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ  ร้อยละ 20 ของหน่วยงานระดับกรม 
และระดับจังหวัด

ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ

แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย



ท่ี แผนงาน/โครงการ ท่ี                         ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
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32 1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 53 1)  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

ร้อยละ 92

54 2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 เป้าหมายบริการกระทรวง 14

55 3) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ร้อยละ 80

33 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 56 1) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 100 (ระดับ 5)

57 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ข้ัน 3

2.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

ร้อยละ 100 เป้าหมายบริการกระทรวง 8

2.2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรม
สุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

ร้อยละ 100 เป้าหมายบริการกระทรวง 9

2.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 4 ร้อยละ 90 เป้าหมายบริการกระทรวง 10

58 3) ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 75

34 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

59 1) ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80
แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
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35 2. โครงการ Smart Hospital 60 1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบบริการรับยาท่ีร้านยา มีการด าเนินการตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด

ร้อยละของ รพ. ท่ีด าเนินการรับยาท่ี
ร้านยาผ่าน ระดับ 3 ≥ ร้อยละ 60

36 1. โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน 61 1) ความแตกต่างการใช้สิทธิ เม่ือไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate)

ไม่เกิน 112,800 คร้ัง ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง 7
เป้าหมายบริการกระทรวง 12

62 2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นสิทธิ
ประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ

37 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 63 1) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

1.1) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) ≤ ร้อยละ 4

1.2) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6) ≤ ร้อยละ 6

38 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์

64 1) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด ≥  12 เร่ือง

65 2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ


