
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 

สู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือนแรก 

ปีงบประมาณ 2564

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสูค่วามเป็นเลิศ 

รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564

โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์)

การจัดท ารายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข

สู่ความเป็นเลิศ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564

2.1 น าเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสขุ สู่ความเป็นเลิศ 

รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564

2.2 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาแผนปฏบิัติราชการกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 

ปีงบประมาณ 2565

ระเบียบวาระการประชุม



ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข

สู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือนแรก 

ปีงบประมาณ 2564





น าเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข

สูค่วามเป็นเลิศ รอบ 6 เดือนแรก 

ปีงบประมาณ 2564

วาระที่ 2.1



กรอบการประเมินผล

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร

ด ำเนินงำน

ประชำชนสุขภำพดี

เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข

ระบบสุขภำพยั่งยืน

ผลผลิต/ผลลัพธ์



เกณฑ์การประเมินผล

ไม่ผ่ำน
1. ผลผลิต/ผลลัพธ์ : การด่าเนินงานได้ต ่ากว่าเป้าหมายหรอืไม่ได้ตามเป้าหมาย

ที ก่าหนดในรอบ 6 เดือน

2. กรณีตัวชี้วัดใดมีตัวชี้วัดย่อย ถ้าตัวชี้วัดย่อยตัวใดตัวหนึ งไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ถือว่าตัวชี้วัดนั้น

ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายในภาพรวม

เกณฑ์กำรประเมิน

1. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ : การด่าเนินงานได้ตามเป้าหมายที ก่าหนดในรอบ 6 เดือน

2. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ : การด่าเนินงานได้ตามเป้าหมายที ก่าหนดในรอบ 12 เดือน

ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน

1. ข้อมูลรายงานไม่ครบทกุเขตสุขภาพ

2. ข้อมูลผลงานไม่สามารถแสดงผลการด่าเนินงานและเป้าหมาย (จ่านวนตัวตั้งและตัวหาร)

3. ไม่มีการก่าหนด Small Success ในรอบ 6 เดือน

4. กรณีตัวชี้วัดใดมีตัวชี้วัดย่อย ถ้าตัวชี้วัดย่อยตัวใดตัวหนึ งผ่าน และ/หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย

และไม่สามารถประเมินได้ ถือว่าตัวชี้วัดนั้นไม่สามารถประเมินได้ในภาพรวม

ไม่สำมำรถ

ประเมินได้



การเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 
จ าแนกตามหน่วยงาน
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เกณฑ์เป้ำหมำย ไตรมำสที่ 2 (ร้อยละ 54)

ที มา : ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง รวบรวมและวิเคราะห์โดย กยผ.สป ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2564



ตัวชี้วัดหลกัระดับองค์กร เป้าหมาย
สถานการณ์ปัจจบัุน

พ.ศ.2564 ( 6 เดือน )

บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวดั

1. การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย (Access) ร้อยละ 20 ร้อยละ 21.7

มีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวดั

2. ดัชนีความสุขของคนท่างาน

(Happinometer)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70
ร้อยละ 63.6 (2562)

3. ดัชนีสุขภาวะองค์กร

(Happy Public Organization Index)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70
ร้อยละ 55.3 (2562)

4. ความครอบคลุม (Coverage)

4.1 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,500 ประชากร 1 : 1,674 (2562)

4.2 สัดส่วนเตียงของ รพ. สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขต่อประชากร
2 : 1,000 ประชากร 1.6 : 1,000 (2562)

5. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานHA

5.1 รพศ., รพท., รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

5.2 โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 100

ร้อยละ 93.2

6. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัด 

กสธ. ผ่านการประเมิน ITA
ร้อยละ 95 ร้อยละ 57.6 (ผ่าน 1,067 จาก 1,854 หน่วยงาน)

ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) 

รอบ 6 เดือน ปี 2564



ตัวชี้วัดหลกัระดับองค์กร เป้าหมาย
สถานการณ์ปัจจบัุน

พ.ศ.2564 ( 6 เดือน )

เป็นไปได้ยาก 1 ตัวช้ีวดั

7. อายุคาดเฉลี ยเมื อแรกเกิด 

(Life Expectancy : LE)

ไม่น้อยกว่า 85 ปี 

ภายใน 

พ.ศ. 2579

75.7 ปี โดย

ช = 72.7 ปี

ญ = 78.9 ปี

(พ.ศ. 2563)

ยังสรปุไม่ได้ 1 ตัวช้ีวดั

8. อายุคาดเฉลี ยของการมีสุขภาพดี (HALE)

ไม่น้อยกว่า 75 ปี 

ภายใน 

พ.ศ. 2579

70.1 ปี โดย

ช = 68 ปี

ญ = 72.3 ปี

(พ.ศ. 2563)

ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) 

รอบ 6 เดือน ปี 2564
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ภาพรวม 

จ่านวน 75 ตัวชี้วัด

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ บริหารเป็นเลิศ

ด้วยธรรมาภิบาล

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สามารถประเมินได้ ชะลอการด่าเนินงาน

37ตัว

21ตัว

15ตัว

2ตัว

11ตัว

6ตัว

2ตัว

0ตัว

17ตัว

11ตัว

8ตัว

1ตัว

1ตัว 1ตัว

2ตัว

0ตัว

8ตัว

3ตัว 3ตัว

1ตัว

ผลกำรประเมินตัวชี้วัดควำมเป็นเลิศ 4 เรื่อง รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมำณ 2564
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วิถีใหม่

ระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิเข้มแข็ง

การจัดการ 

COVID - 19

ระบบบริการ

ก้าวหน้า 

สมุนไพร 

กัญชา กัญชง

เศรษฐกิจ

สุขภาพ

องค์กรแห่ง

ความสุข

ธรรมาภิบาล
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50.0

0.0

100.0 100.0

33.3

66.7

25.0

66.7

0.0

50.0

100.0

0.0 0.0 0.0 0.0

12.5

0.0
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ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สามารถประเมินได้

ผลกำรประเมินนโยบำยมุ่งเน้นของ ก.สธ. รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมำณ 2564

(1ตัว)

(2ตัว)

(0ตัว)

(2ตัว)

(0ตัว)

(1ตัว)

(1ตัว)

(2ตัว)

(5ตัว)

(1ตัว) (1ตัว)

(0ตัว) (0ตัว)

(2ตัว)

(0ตัว)

(2ตัว)

(0ตัว)(0ตัว)

(2ตัว)

(0ตัว) (0ตัว)

(1ตัว)

(2ตัว)

(0ตัว)

(2ตัว)

(1ตัว)

(0ตัว)

8 ตัว 3 ตัว 3 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 3 ตัว 3 ตัว

16 (57.1) 7 (25.0) 5 (17.9)

รวม 28 ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (21 ตัว)

1   อัตราตายมารดา  

4  เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

7  ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมพึงประสงค์

8 การจัดตั้งคลินกิผู้สูงอายุ

15 ควบคุมสถาณการณ์ COVID-19

17 การขับเคลื อนอาหารปลอดภัย

22 ผู้ป่วยได้รับการดูแลจาก อสม.

24 อัตราตายหลอดเลือดสมอง

26 เตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาด 

COVID-19 ระลอกใหม่

28 บริการแพทย์วิถีใหม่

29 BCP for EID

31 AMR

33 อัตราตายทารก

34 Opioid

38 Community Acquired

40 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

45 ผู้ป่วยยาเสพติด

58 การบริหารจดัการกา่ลังคนของเขตสขุภาพ 
61 ITA สป.

69 รับยาที ร้านยา

71 สิทธิประโยชน์กลางการดแูลปฐมภูมิ 



11 ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

16 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี ยง

20 หน่วยบริการปฐมภูมิ   39 Refracture

23 ต่าบลจัดการ                Prevention

คุณภาพชีวิต            41 ผู้ป่วยมะเร็ง

25 วัณโรคปอดรายใหม่    44 บริจาคอวัยวะ 

37 ฆ่าตัวตายส่าเร็จ 46 ฟื้นสภาพระยะกลาง

57 ผลิตและพัฒนาก่าลังคน

60 องค์กรแห่งความสุข

62 ITA ก.สธ.

70 ความแตกต่างการใช้สิทธิผู้ป่วยใน

75 กฎหมาย

52 ER คุณภาพ

66 รพ.สต. ติดดาว

ตัวชี้วัดที่ชะลอ

กำรด ำเนินงำน (2 ตัว)

ตัวชี้วัดทีไ่มส่ำมำรถ

ประเมินได้ (15 ตัว)



ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 

สูค่วามเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565

วาระที่ 2.2



00

เกณฑ์ความสอดคล้องของแผนงาน/

โครงการที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาตฯิ แผนยทุธศาสตร ์สธ.

เกณฑ์แผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การ

บรรลุ เป้ าหมาย “ประชาชนสุขภาพด ี

เจา้หน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยนื”

ความสอดคล้องของตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อ

เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการฯ/โครงการ 

หรอืสะท้อนความส าเรจ็ของโครงการ

เกณฑท์ี่มีผลการด าเนินงานตอ่เนือ่งใน

ปีงบประมาณท่ีผา่นมา

เกณฑต์วัชี้วัดทีม่ีระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลที่

ตอ่เนื่อง

เกณฑต์วัช้ีวัดทีต่อบสนองตอ่นโยบายส าคัญ

และเรง่ดว่น

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาแผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสขุฯ

1

2

1

2

3

4

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาแผนงาน/โครงการ หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาตัวชี้วัดฯ   

ปีงบประมาณ 2565



ผลการวิเคราะห์
แผนงานทั้งหมด

ไดแ้ก่

โดยมีการรวม
0

0

ขอ้เสนอการพฒันาแผนงานฯ

ปีงบประมาณ 2565

15 แผนงาน  ควรเหลอื 13 แผนงาน

แผนงานที ่1- 13

แผนงานที ่12 14 และ 15 เปน็แผนงานที ่12

แผนงานที่ 14

การพฒันางานวิจยั
และนวัตกรรมดา้น
สุขภาพ 

แผนงานที่ 15

การปรบัโครงสรา้ง
และการพฒันา
กฎหมายดา้นสุขภาพ

การพฒันาระบบขอ้มูล
สารสนเทศดา้นสุขภาพ 

แผนงานที่ 12

แผนงานเพิม่
ประสิทธภิาพ
การบรหิารจดัการ
ดา้นสุขภาพ

แผนงานที่ 12

เนื่องจาก การพฒันาระบบขอ้มูล วิจัยและกฎหมาย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
สนับสนุนระบบงานของกระทรวงสาธารณสุข ควรอยู่ภายใต้แผนงานเดยีวกัน

เป็น



ผลการวิเคราะห์
โครงการทั้งหมด

0

ขอ้เสนอการพฒันาโครงการฯ

ปีงบประมาณ 2565

42 โครงการ  ควรเหลอื 39 โครงการ

โดยมีโครงการที่ควรยุบรวมกับโครงการอื่นและยกเลกิโครงการ ดังนี้

ยบุรวมโครงการที่ 4
พฒันาระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภยั
สุขภาพ เป็นกจิกรรม

ภายใตโ้ครงการที่ 5
โครงการควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 
เนื่องจากเป็นสว่นหนึ่ง
ของระบบการควบคุม
ป้องกนัโรคและภยั
สุขภาพ

ยบุรวมโครงการที่ 18 สาขา
สุขภาพจติและจติเวช และ

โครงการที่ 25 การ
บ าบัดรกัษาผูป้่วยยาเสพตดิ
อยูภ่ายใตโ้ครงการเดยีวกนั
ช่ือ โครงการพฒันาระบบ
บรกิารสุขภาพ สาขา
สุขภาพจติและยาเสพตดิ
เนื่องจาก การใช้ยาเสพตดิมี
ความสัมพนัธก์บัภาวะโรค
รว่มจติเวชสารเสพตดิ

ยกเลิกโครงการที่ 10
โครงการชุมชนสรา้ง
สุข โดยต าบลจดัการ
คุณภาพชีวิต 
เนื่องจาก เป็นการ
ด าเนินงานในระดบั
ชุมชน

ยบุรวมโครงการที่ 26
โครงการบรบิาลฟืน้สภาพ
ระยะกลาง เป็นกจิกรรม

ภายใตโ้ครงการที่ 11
โครงการพฒันาระบบ
บรกิารสุขภาพ สาขาโรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รงัเนือ่งจากเป็น
การให้บรกิารฟืน้สภาพโรค
ไม่ตดิตอ่เรือ้รงั



ขอ้เสนอการพฒันาตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการกระทรวง

สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565
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สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค 

และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ 

บรกิารเป็นเลศิ บุคลากรเป็นเลศิ บรหิารเป็นเลศิดว้ย 

ธรรมาภิบาล 

ภาพรวม

คงไว้ ปรบัเปลี่ยน ยกเลิก

ผลการวิเคราะห์ตวัชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ

จ านวนตัวชีว้ดั (ตัว)

ภาพรวม



ตวัชีว้ัดทีค่วรคงไว้

จ านวน 81 ตัวชี้วัด

1 อัตราตายมารดา

2 เดก็ 0-5 ปี พฒันาการสมวัย (2)

3.1 เดก็ไทยมีระดบัสตปิัญญาเฉลีย่ไม่ต า่กว่า 100

4 เดก็ 6-14 ปี สงูดสีมสว่น 

5 คลอดมีชพีในวัยรุน่

6 ผู้สงูอายมุีภาวะพึง่พงิ

7 ผู้สงูอายมุีพฤตกิรรมพงึประสงค์ (2)

9 ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

10 พชอ.

12 สงสยัป่วยเบาหวาน/ความดนั (2)

15 ควบคุมสถานการณ์ COVID-19

18 GREEN & CLEAN Hospital (2)

19 ปัจจัยเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

22 ผู้ป่วยไดร้บัการดแูลจาก อสม. (2)

24 อัตราตาย หลอดเลอืดสมองแตก

25 วัณโรคปอดรายใหม่ (2)

27 อัตราป่วยตาย COVID-19

30 RDU (2)

31 AMR (2)

33 อัตราตายทารก

34 Opioid

35 แพทยแ์ผนไทย-ทางเลอืก

36 ซึมเศรา้ 

37 ฆา่ตวัตายส าเรจ็ (2)

38 Community Acquired

40 กลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนั (2)

41 ผู้ป่วยมะเรง็ไดร้บัการรกัษา (3)

42 CKD

43 ตอ้กระจกชนิดบอด

44 บรจิาคอวัยวะ

45 ผู้ป่วยยาเสพตดิดแูลตอ่เนื่อง 1 ปี

46.3 ผู้ป่วย Stroke ไดร้บัการฟืน้สภาพระยะกลาง 

47 One Day Surgery

48 MIS (2)

49 กญัชาทางการแพทย ์(3)

50.1 การเสยีชวีิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

51 บรกิารการแพทยฉ์ุกเฉิน

53 ท่องเที่ยวในพืน้ที่เกาะ

54 มาตรฐานของสถานประกอบการการท่องเที่ยวเชงิ

สขุภาพ

55 เมืองสมุนไพร

57 การผลติและพฒันาก าลงัคนของเขตสขุภาพ

58 การบรหิารจัดการก าลงัคนของเขต

สขุภาพ

60 องค์กรแห่งความสขุ (2)

62 ITA กระทรวงสาธารณสขุ

63 ตรวจสอบภายใน 

64 PMQA (3)

65 HA ขัน้ 3 (3)

66 รพ.สต. ตดิดาว 

67 คุณภาพขอ้มูล 

68 Smart Hospital (3)

69 รบัยาที่รา้นยา 

70 ความแตกตา่งอัตราการใชส้ทิธิผป.ใน

71 สทิธิประโยชน์กลางการดแูลปฐมภมูิ 

72 ภาวะวิกฤตทางการเงนิ (2)

73 นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยสีขุภาพ 

74 นวัตกรรมการจัดการบรกิารสขุภาพ 

ของเขตสขุภาพ

75 กฎหมาย (2)



ตวัชีว้ัดทีค่วรปรบัเปลีย่น

ตวัชีว้ัดที่ 11

ระดบัความส าเรจ็ในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดบัจงัหวัด

ตวัชีว้ัดที่ 20

จ านวนการจดัตัง้หน่วยบรกิาร
ปฐมภมูิและเครอืข่ายหนว่ย
บรกิารปฐมภมูิ

ตวัชีว้ัดที่ 59

รอ้ยละของบุคลากรที่มีความ
พรอ้มรองรบัการเขา้สู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึน้ไดร้บัการพฒันา 

ตวัชีว้ัดที่ 16

รอ้ยละของผลิตภณัฑส์ุขภาพกลุม่เสี่ยงที่ไดร้บัการ
ตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ี่ก าหนด

ตวัชีว้ัดที่ 32

รอ้ยละการส่งตอ่ผูป้่วยนอกเขตสขุภาพลดลง

จ านวน 5 ตัวชี้วัด

ตวัชีว้ัดที่ควรปรับเปลี่ยนวีธีการวัดผล (3 ตวัชี้วัด)1

ตวัชีว้ัดที่ควรไปวัดผลในระดบักรม (1 ตวัชี้วัด)2 ตวัชี้วัดที่ควรมีการก าหนดใหม่

ให้สอดคล้องกบัโครงการ (1 ตวัชี้วัด)
3



ตวัชีว้ัดทีค่วรยกเลกิ

การวัดกระบวนการท างาน (1 ตวัชัวัด)1

ตวัชีว้ัดที่ 3.2

เดก็พฒันาการล่าช้าไดร้บัการ

กระตุน้ดว้ย TEDA4I

งานประจ า (9 ตวัชี้วัด)2

ตวัชีว้ัดที่ 8.1

คลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ

ตวัชีว้ัดที่ 8.2

คลินิกผูสู้งอายรุะดบัพืน้ฐาน

ตวัชีว้ัดที่ 28

การให้บริการตามแนว
ปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่

ตวัชีว้ัดที่ 39.1

ทีม Refracture Prevention

ตวัชีว้ัดที่ 56

AHQ/WQ

ตวัชีว้ัดที่ 39.3

Refracture Rate 

ตวัชีว้ัดที่ 29

การจดัท าแผน BCP for EID 

ตวัชีว้ัดที่ 52

ER คุณภาพ

จ านวน 20 ตัวชี้วัด

ตวัชีว้ัดที่ 39.2

การผ่าตัดภายใน 72 ช่ัวโมง



ตวัชีว้ัดทีค่วรยกเลกิ

การขบัเคลื่อนการด าเนนิงาน
ในพืน้ที่ (4 ตัวชีว้ดั)

3

ตวัชี้วัดท่ี 13

จังหวดัขบัเคลื่อนมาตรการลดโรค
และภัยสุขภาพ

วัดไม่ครอบคลุมทุกมติแิละไม่ไดว้ัด
ผูร้บับรกิาร (4 ตัวชีว้ดั)

4

ตวัชี้วัดที่ 14

ชมุชนวถิีใหมห่า่งไกล NCDs

ตวัชี้วัดที่ 17.1

จว.ขบัเคลื่อน Healthy Market 

ตวัชี้วัดที่ 17.2

จว.ขบัเคลื่อน 
Street Food Good Health 

ตวัชี้วัดที่ 21

ประชาชนทีม่ชีือ่
ในหนว่ยบริการปฐมภูมิ

ตวัชี้วัดท่ี 23

ต าบลจัดการคณุภาพชวีติ 

ตวัชี้วัดที่ 46.1

รพ.ในจังหวดัใหบ้ริบาล
ฟืน้สภาพระยะกลาง

ตวัชี้วัดท่ี 46.2

จังหวดัในเขตสุขภาพใหบ้ริบาล
ฟืน้สภาพระยะกลาง

วัดผลเหมือนกบัตวัชี้วดัอื่น
(1 ตัวชีว้ดั)

5

ตวัชี้วัดที่ 26

การเตรียมความพร้อมและ

ตอบโต้ COVID-19 ระลอกใหม ่

ตวัชี้วัดท่ี 61

หนว่ยงานในสังกัด สป.ผ่าน ITA

เป็นส่วนหนึ่งของตวัช้ีวัด

ภาพรวมของกระทรวงสธ.
(1 ตัวชีว้ดั)

6

จ านวน 20 ตัวชี้วัด



มารดาตายและทารกตาย 
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
และเขตสุขภาพควรน าข้อมูล
ไปวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย
ของมารดาและทารกเพ่ือ
ก าหนดมาตรการและแนว
ทางการลดอัตราตายของ
มารดาและทารก

อาหารปลอดภัย ตลาดสดน่า
ซื้อและอาหารริมบาทวิถี 
การตั้งเป้าหมายต่ า ไม่สามารถ
เป็นตัวแทนผลการด าเนินงาน
ระดับประเทศได้

การจัดบริการตามแนวปฏิบัติ
การแพทย์วิถีใหม่ สาเหตุที่ไม่
ผ่านเกณฑ์เนื่องจากไม่มีการ
รายงานข้อมูล 

การบริหารจัดการต าแหน่งว่าง 
เขตสุขภาพควรเร่งรัดบริหาร
จัดการต าแหน่งว่างเพ่ือหาคน
มาท างานทดแทน

ควรมีการเร่งรัดการพัฒนาร้านยา
ให้มีการด าเนินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2564

ข้อเสนอผลกำรด ำเนินงำนทีต่ัวชี้วัดที่ไมผ่่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 จ่านวน 19 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์        

เป้าหมายในรอบ 12 เดือน จ่านวน 2 ตัวชี้วัด ควรค้นหาปัญหาและมาตรการ

ผลการด่าเนินงานตัวชี้วัดที มีความส่าคญัที ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 

1

2

1

2
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5



ควรมีการก่าหนดเกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือน เพื อวัดผล

ความส่าเร็จของการด่าเนินงานในรอบ 6 เดือน เพื อปรับมาตรการ

หากด่าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย

ควรมีการรายงานผลการด่าเนินให้ครบทุกเขตสุขภาพ 

เพื อให้ทราบความก้าวหน้าของการด่าเนินงานได้ทุกเขตสุขภาพ 

การด่าเนินงานเรื องลดความเหลื อมล่้าของ 3 กองทุน 

มีการวัดผลการด่าเนินงานทุก 2 ปี ควรมีการก่าหนดกระบวน

การด่าเนินงานทุกปี 

ควรยกเลิกตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

และ รพ.สต. ติดดาว ไปก่อนจนกว่าจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติ 

ข้อเสนอผลกำรด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถประเมินได้

ข้อเสนอผลกำรด ำเนินงำนทีช่ะลอกำรด ำเนินงำน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2564 (ต่อ)



เรื่องอื่นๆ



คุณพูลสิน ศรีประยูร 

☎ 0-2590-1205  ✉ poonsin@healthmoph.go.th 

คุณศุภราภรณ์ ธรรมชาติ 

☎ 0-2590-1375  ✉ thsukai@yahoo.com

หำกมีข้อสงสัยกรุณำติดต่อ

ขอให้กรมและหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน

รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม – มิถุนายน 2564) 

เข้ามาในระบบ Health KPI

รายงานที่กรมจัดเก็บเองและไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบ Health KPI 

ให้รายงานมาที่ งานประเมินผลฯ กยผ. สป.

ภำยในวันท่ี 15 กรกฎำคม 2564

การจัดท ารายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564



จบการน าเสนอ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรด์้านสขุภาพ

0 2590 1205 , 0 2590 1375


