
รายงานการประชุม 
เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 

 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30-16.30 น.  

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข 
 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. นพ.สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          
2. นพ.ดิเรก  สุดแดน รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นายปวิช  อภิปาลกุล แทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 
4. นางวิลาสินี ภูมิศานติพงศ์ แทน ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
5. น.ส.ธิติมา หงคำเมือง แทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค 
6. นางจันทร์ทิพย์  พงษ์สนาม แทน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
7. น.ส.วภิารัตน์  เกิดวัน แทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 
8. น.ส. ภูริชญา ปลอดปล้อง แทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต 
9. นางจิตธาดา  เซ่งเจริญ แทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
10. น.ส.ผุสชา  จันทร์ประเสริฐ แทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
11. น.ส.ศิริรัตน์  อินทรชัย แทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
12. นายสุวภัทร  อภิญญานนท์ แทน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
13. นายอรรถกร จันทร์มาทอง     แทน ผู้อำนวยการกองวัณโรค กรมควบคุมโรค 
14. นางวิมล  บ้านพวน  แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
15. นางพรสุดา  ศิริ  แทน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
16. น.ส.ศุภลักษณ์ บุญลิถาน แทน ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
17. นายเจริญ เบ้านาวา แทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
18. น.ส.จุฑารัตน์  กระจกเหลี่ยม แทน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
19. น.ส.นริศรา  อ้วนดวงด ี แทน ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
20. น.ส.พณิดา  นาถนอม แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
21. นางนิ่มอนงค์  สายรัตน์ แทน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
22. นางจารุณี  จันทร์เพชร แทน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
23. น.ส.สุชาฎา  วรินทร์เวช แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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24. นางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
25. น.ส. กัลลิดา แสงปรีชา แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
26. น.ส.ปาณบดี  เอกะจัมปกะ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
27. น.ส.พูลสิน  ศรีประยูร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
28. น.ส. ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
29. นายกันตภณ  สินโพธิ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
30. น.ส.นริศรา เสนารินทร ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
31. นางวิไลลักษณ์  เรืองรัตนตรัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
32. น.ส.กนกกาญจน์  เกษรินทร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
33. น.ส.โศรดากรณ์  พิมลา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
34. นางนพวรรณ  มาดารัตน์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
35. น.ส.โศรดา  ปัตถวัลย ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
36. น.ส.วันวิสาข์  ขำมาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
37. น.ส.อิสริยาภรณ์ คันธา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
38. นางจันสุดา  โพธิ์เที่ยง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
39. นายศาสตรา  ชนะสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1. ผู้แทน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.3๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ทำหน้าที่ประธาน
การประชุมได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวันนี้เป็นการนำเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ทราบว่า มีตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย จะได้รู้ว่าเขตสุขภาพใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีปัญหาอะไร และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อให้มีการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนด และนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมี
การประเมินรอบ ๙ เดือน เพ่ือเร่งรัดการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายใน ปี 
๒๕๖๔ หากประเมินรอบ ๑๒ เดือน จะไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ หากตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๒.๑ นำเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 
๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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 นางสาวพูลสิน  ศรีประยูร หัวหน้างานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ 256๔ สรุปได้ดังนี้  

1. การประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓ ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 
๒ (ร้อยละ ๕๔) โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ ได้แก่ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร้อยละ ๗๕.๐ สำหรับหน่วยงานระดับ
กรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๓๑.๑-47.3 

2. ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) 8 ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย 
เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ 256๔ ร้อยละ 21.7 โดยมีข้อเสนอ
ให้หน่วยงานเพิ่มเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้ 
  ตัวชี้วัดที่มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 1) ดัชนีความสุขของ
คนทำงาน เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 63.6 (ปี ๒๕๖๒) 2) ดัชนีสุขภาวะ
องค์กร เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 55.3 (ปี 2562) 3) ความครอบคลุม 
(Coverage) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร เป้าหมาย 1 : 1,500 ประชากร ผลการ
ดำเนินงาน 1 : 1,674 ประชากร (2562) และสัดส่วนเตียงต่อประชากร เป้าหมาย 2 : 1,000 ประชากร 
ผลการดำเนินงาน 1.6 : 1,000 ประชากร (2562) และ 4) คุณภาพ (Quality) สถานบริการ ได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรม เป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ และ โรงพยาบาลชุมชน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 9๓.๒ และ 5) มีธรรมาภิบาล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA เป้าหมาย ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๗.๖ 
  ตัวชี้วัดที่เป็นไปได้ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด (Life Expectancy :LE) ตั้งเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่า 85 ปี จากรายงานวิจัยของ IHPP (2560) พบว่า 
ทุก ๆ 5 ปี อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมขึ้น 1 ปี ดังนั้นเมื่อถึงปี 2579 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดคาดว่าเป็น 
78.8 ปี (จากเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงถึง 85 ปี) 
  ตัวชี้วัดหลักระดับองค์กรที่ยังสรุปไม่ได้ว่าอาจจะบรรลุ หรือไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 
1 ตัวชี้วัด คือ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี จากรายงานวิจัยของ IHPP (2560) เช่นกัน พบว่าทุก 5 ปี 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 1-2 ปี คาดว่าเมื่อถึงปี 2579 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
คาดว่าอยู่ระหว่าง 73.7-77.3 ปี ซึ่งคาบเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปี 2579 จะมีอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี  

3. ผลการประเมินตัวช ี ้ว ัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัต ิราชการกระทรวง
สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ 256๔ ประกอบด้วย 15 แผนงาน 4๒ โครงการ 
๗๕ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน พบว่า ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 49.3) ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 21 ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๒8.๐) ไม่สามารถประเมินได้ จำนวน 15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.0) และ
ชะลอการดำเนินงาน จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 2.7) 
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4. การประเมินนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 
2564 ประกอบด้วย ๙ ประเด็น รวม ๒๘ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๖ 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 57.1) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๗ ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25.0) และไม่สามารถระเมินได้ จำนวน
๕ ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17.9) 

5. ผลการประเมินตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน
แรกปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดา ตัวชี้วัดที่ ๔ เด็ก 
๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัดที่ ๘ การจัดตั้ง
คลินิกผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดที่ ๑๕ การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตัวชี้วัดที่ 1๗ การขับเคลื่อน
อาหารปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ ๒๒ ผู้ป่วยได้รับการดูแลจาก อสม . ตัวชี้วัดที่ ๒๔ อัตราตายหลอดเลือดสมอง  
ตัวชี้วัดที่ ๒๖ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระลอกใหม่ ตัวชี้วัดที่ 
๒๘ บริการแพทย์วิถีใหม่ ตัวชี้วัดที่ ๒9 การจัดทำแผนและซ้อม BCP for EID ตัวชี้วัดที่ ๓๑ ระบบจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ AMR ตัวชี้วัดที่ ๓๓  อัตราตายทารกแรกเกิด ตัวชี้วัดที่ ๓๔ การจัดการด้วยOpioidผู้ป่วย
ประคับประคอง  ตัวชี้วัดที่ ๓๘  ติดเชื้อในกระแสเลือดในชุมชน ตัวชี้วัดที่ ๔๐ อัตราตายด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน ตัวชี้วัดที่ที่ ๔๕  ผู้ป่วยยาเสพติด (Retention Rate) ตัวชี้วัดที่ ๕๘  เขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ ๖๑ ITA สป. ตัวชี้วัดที่ 6๙ โรงพยาบาลมีระบบบริการรับยาที่ร้าน
ยา และตัวชี้วัดที่ 7๑ สิทธิประโยชน์กลางการดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ  

6. ผลการประเมินตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่สามารถประเมินได้ รอบ ๖ เดือนแรก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ตัว ได้แก่  ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 16 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๒๐ หน่วยบริการปฐมภูมิ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ วัณโรคปอดรายใหม่ ตัวชี้วัดที่ ๓๗ อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ ๓๙ Refracture Prevention 
ตัวชี้วัดที่ ๔๑ ผู้ป่วยมะเร็ง ตัวชี้วัดที่ ๔๔ บริจาคอวัยวะ ตัวชี้วัดที่ 46 ฟ้ืนสภาพระยะกลาง ตัวชี้วัดที่ ๕๗ ผลิต
และพัฒนากำลังคน ตัวชี้วัดที่ ๖๐ องค์กรแห่งความสุข ตัวชี้วัดที่ ๖๒ ITA กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๗๐ 
ความแตกต่างการใช้สิทธิผู้ป่วยใน และตัวชี้วัดที่ ๗๕ กฎหมาย  

7. ผลการประเมินตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ชะลอการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ตัว ได้แก่  ตัวชี้วัดที่ ๕๒ ER คุณภาพ และตัวชี้วัดที่ ๖๖ รพ.สต. ติดดาว  
 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประธานการประชุม ได้ตั้งข้อสังเกตว่าตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร เมื่อถึงปี 2579 มีโอกาสที่จะผ่าน
เกณฑ์ หากอัตราการเสียชีวิตลดลง ปัจจุบันมีการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในขณะที่การเสียชีวิต
ด้วยอุบัติเหตุลดลง  
 ประธานเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบ ๖ เดือน เร่งรัดและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม หาก
หน่วยงานใดประสงค์จะแก้ไขรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 
รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอให้แจ้งในที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีการเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้  

1. ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กล่าวถึง ผลการประเมินตัวชี้วัด
หลักระดับองค์กร ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย 
เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ 256๔ ร้อยละ 21.7 โดยมีข้อเสนอ
ให้หน่วยงานเพิ่มเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้  ทางผู้แทนกรมฯ ได้ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดนี้ผลการดำเนินงานยังไม่ผ่าน
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เกณฑ์เป้าหมายทุกเขตสุขภาพ ยังขาดอีก ๔ เขตสุขภาพ หากผลการดำเนินงานผ่านทุกเขตสุขภาพ ทางกรมฯ 
จะเพ่ิมเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้ 

2. ผู้แทนกรมการแพทย์ ขอชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๓๘ อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง 
(community-acquired) ขอแก้ไขตัวชี้วัดเป็นภาวะ Sepsis เพ่ือการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันกับพื้นที่ และขอ
แก้ไขตัวชี้วัดที่ ๔๔ บริจาคอวัยวะ ขอให้เพิ่มเกณฑ์เป้าหมายในการประเมินรายเขตสุขภาพ ส่วนตัวชี้วัดของ
กรมการแพทย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์รอบ ๖ เดือนแรก จะนำตัวชี้วัดไปหารือผู้บริหารโครงการ ในการพิจารณาว่าจะมี
แนวทางแก้ไขอย่างไร โดยเข้าดูว่ามีปัญหาที่เขตสุขภาพใด เพื่อให้ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขอส่งข้อมูลที่ทันสมัย (update) ในตัวชี้วัดที่ 39 Refracture Prevention ตัวชี้วัด
ที่ 41 ผู้ป่วยมะเร็ง ตัวชี้วัดที่ 44 บริจาคอวัยวะ และตัวชี้วัดที่ 46 ฟื้นสภาพระยะกลาง  ให้กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. ผู้แทนกรมอนามัยได้ชี้แจงถึงอัตราการตายของมารดาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในเขตสุขภาพที่
คาดหวังว่าน่าจะผ่านเกณฑ ์ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 3, 7 และ 10 ดังนั้นการดำเนินงานในระยะต่อไปคือ ต้องรู้ให้
ทันสถานการณ์ ชี้เป้าและวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น จะดำเนินการปิดช่องว่างในการดำเนินงานแบบ
บูรณาการ การดแูลอย่างไรให้แม่ฝากครรภ์คุณภาพ เตรียมความพร้อมในการคลอดที่มคีุณภาพและการกลับไป
อยู่ในชุมชน มีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ อีกประเด็นคือ การทำงานแบบ New Normal กรมอนามัยเตรียมความพร้อมกับเครือข่าย 
เรื ่องการนัดตรวจครรภ์ การปรึกษาออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงของแม่และลูก การอบรมบุคลากรเรื่องแม่
ปลอดภัย สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  

4. ผู้แทนกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ขอแก้ไขดังนี ้
- ตัวชี้วัดที่ ๗๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของ

ระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รอบ 6 เดือน (มีรายงานเบื้องต้นของการจัดทำ
สิทธิประโยชน์กลาง) จึงได้มีการปรับแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานภายนอก
มาดำเนินการ เมื่อได้ผลการศึกษา กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะสังเคราะห์และจัดทำ 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลลัพธ์น่าจะได้ในเดือนกันยายน 2564 

- ตัวชี้วัดที่ 70 ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิ ๓ 
ระบบ ขอแก้ไขหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตัวชี้วัดนี้มีการดำเนินงานทุก 2 ปี โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอว่า ควรมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานในปีที่ไม่มีการสำรวจ 

- ตัวชี้วัดที่ ๗๒.๒ หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ขอ Update ข้อมูลไตร
มาสที่ 2 ณ วันที ่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะส่งข้อมูลมาให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

5. ผู้แทนกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดที่ ๕๘ เขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้น จะต้องมีการเร่งรัด
กระบวนการดำเนินงานเพือ่ให้ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

6. ผู้แทนกรมควบคุมโรค ได้ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อม
และตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรอบ 
6 เดือน จึงเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ คือ ด้านกำลังคนที่มีสมรรถนะ (staff) อยู่
ระหว่างการออกแบบการประเมินตนเอง จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 



6 
 

7. ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอปรับแก้ไข
ข้อมูล ตัวชี ้ว ัดที่ ๓๑.๑ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ 
Intermediate จำนวน 65 แห่ง จากกลุ่มเป้าหมาย 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.7 ขอแก้ไขเป็น โรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ Intermediate ขึ้นไป จำนวน 7๔ แห่ง คิด
เป็นร้อยละ ๖๑.๒ ผ่านเกณฑ์เป้าหมายรอบ 6 เดือน (เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 60) 

8. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแก้ไขที่มาของตัวชี้วัดที่ ๓๐ จากวันที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ประธานการประชุม ขอให้กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ไปติดตามงานใน
พ้ืนทีว่่ามีปัญหาตรงจุดไหน ที่ทำให้ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อรู้เร็ว จะได้รีบแก้ปัญหาและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นท่ี การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเหมือนการพัฒนาตัวเอง มีเป้าหมายของการทำงาน 
และจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเสนอในเวทีต่างๆ ซ่ึงมีตัวชี้วัดที่มคีวามสำคัญและเป็นปัญหามาหลายปี คือ อัตราตาย
ของมารดา ที่ผ่านมาเขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็นเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จนปีนี้เขตสุขภาพที่ ๑๒ ผ่านเกณฑ์ แต่กลับมี
ปัญหาในเขตสุขภาพที่ ๓, ๗ และ ๑๐ ตัวชี้วัดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และตัวชี้วัดผู้ป่วย
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดไปดูว่ามี
ปัญหาอะไร และรายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือแก้ไขปัญหา  

 มติทีป่ระชุม  
1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 

รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปรับแก้ไขรายงานตามท่ีผู้แทนหน่วยงานเสนอในที่ประชุม  

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่จะแก้ไขรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส่งข้อมูลมาให้กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

3. มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ รอบ ๖ เดือน เร่งรัดและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

4. มอบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มเป้าหมายของตัวชี้วัด การ
เข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย หากผลการดำเนินงานของทุกเขตสุขภาพผ่านเกณฑ์ 

5. มอบหมายให้กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 70 

 ๒.๒ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู ่ความเป็นเลิศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 นางสาวศุภราภรณ์ ธรรมชาติ น ักว ิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอข้อเสนอเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อเสนอในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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1.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ได้แก่ เกณฑ์ความสอดคล้องของ
แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ปี และเกณฑ์แผนงาน/โครงการที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

1.2 ข้อเสนอในการพัฒนาแผนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ผลการวิเคราะห์จากแผนงานทั้งหมด ๑๕ แผนงาน คงเหลือ ๑๓ แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานที่คงไว้ คือ แผนงานที่ 1-๑๓ โดยมีการรวมแผนงานที่ ๑๒ การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ แผนงานที่ ๑๔ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ และแผนงาน
ที่ ๑๕ภายใต้แผนงานที่ ๑๒ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากการพัฒนาระบบข้อมูล วิจัย
และกฎหมาย เป็นเรื ่องเกี่ยวกับการสนับสนุนระบบงานของกระทรวงสาธารณสุข ควรอยู่ภายใต้แผนงาน
เดียวกัน 

1.3 ข้อเสนอในการพัฒนาโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ผลการวิเคราะห์จากโครงการทั้งหมด ๔๒ โครงการ คงเหลือ ๓9  โครงการ โดยมี
โครงการที่ควรยุบรวมกับโครงการอ่ืนและยกเลิกโครงการ ดังนี้ 
 ยุบรวมโครงการที่ 4 พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการที่ 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
 ยกเลิกโครงการที่ 10 โครงการชุมชนสร้างสุข โดยตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เนื่องจาก 
เป็นการดำเนินงานในระดับชุมชน 
 ยุบรวมโครงการที่ 18 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช และโครงการที่ 25 การบำบัด 
รักษาผู้ป่วยยาเสพติด อยู่ภายใต้โครงการเดียวกัน คือ โครงการที่ 18 ชื่อ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เนื่องจากการใช้ยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับภาวะโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด 
 ยุบรวมโครงการที่ 26 โครงการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง เป็นกิจกรรมภายใต้
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เนื่องจากเป็นการให้บริบาลฟ้ืน
สภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 ๒. ข้อเสนอในการพัฒนาตัวชี้วัดที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข
สู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัวชี้วัดที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ความสอดคล้องของตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู ่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จของ
โครงการ เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูล และเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อนโยบาย
สำคัญและเร่งด่วน 
  ผลการวิเคราะห์จากตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่คงไว้ จำนวน ๘๑ ตัวชี้วัด ปรับเปลี่ยน 
จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ควรยกเลิก จำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดที่คงไว้ จำนวน ๘๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราตายมารดา ตัวชี้วัดที่ 2 
เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย (2) ตัวชี้วัดที่ 3.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 ตัวชี้วัดที่ 4 
เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สูงอายุมีภาวะ
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พึ่งพิงได้รับการดูแล ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมพึงประสงค์  (2) ตัวชี้วัดที่ 9 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 12 กลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน/ความดัน 
(2) ตัวชี้วัดที่ 15 ควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ตัวชี้วัดที่ 18 GREEN & CLEAN Hospital (2) ตัวชี้วัดที่ 
19 ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 22 ผู้ป่วยได้รับการดูแลจาก อสม. (2) ตัวชี้วัดที่ 24 อัตราตาย 
หลอดเลือดสมองแตก ตัวชี้วัดที่ 25 วัณโรคปอดรายใหม่ (2) ตัวชี้วัดที่ 27 อัตราป่วยตาย COVID-19 ตัวชี้วัด
ที่ 30 RDU (2) ตัวชี้วัดที่ 31 AMR (2) ตัวชี้วัดที่ 33 อัตราตายทารก ตัวชี้วัดที่ 34 Opioid ตัวชี้วัดที่ 35 
แพทย์แผนไทย-ทางเลือก ตัวชี ้วัดที่ 36 โรคซึมเศร้า ตัวชี ้วัดที ่ 37 ฆ่าตัวตายสำเร็จ (2) ตัวชี ้วัดที ่ 38 
Community Acquired ตัวชี้วัดที่ 40 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (2) ตัวชี้วัดที่ 41 ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการ
รักษา (3) ตัวชี้วัดที่ 42 CKD ตัวชี้วัดที่ 43 ต้อกระจกชนิดบอด ตัวชี้วัดที่ 44 บริจาคอวัยวะ ตัวชี้วัดที่ 45 
ผู้ป่วยยาเสพติดดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ตัวชี้วัดที่ 46.3 ผู้ป่วย Stroke ได้รับการฟ้ืนสภาพระยะ
กลาง ตัวชี้วัดที่ 47  One Day Surgery ตัวชี้วัดที่ 48 MIS (2) ตัวชี้วัดที่ 49 กัญชาทางการแพทย์ (3) ตัวชี้วัด
ที่ 50.1 การเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ตัวชี้วัดที่ 51 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตัวชี้วัดที่ 53 ท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เกาะ ตัวชี้วัดที่ 54 มาตรฐานของสถานประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 55 เมืองสมุนไพร 
ตัวชี้วัดที่ 57 การผลิตและพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 58 การบริหารจัดการกำลังคนของเขต
สุขภาพ ตัวชี ้ว ัดที ่ 60 องค์กรแห่งความสุข (2) ตัวชี ้ว ัดที ่ 62 ITA กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี ้ว ัดที ่ 63 
ตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดที่ 64 PMQA (3) ตัวชี้วัดที่ 65 HA ขั้น 3 (3) ตัวชี้วัดที่ 66 รพ.สต. ติดดาว ตัวชี้วัด
ที่ 67 คุณภาพข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 68 Smart Hospital (3) ตัวชี้วัดที่69 รับยาที่ร้านยา ตัวชี้วัดที่ 70 ความ
แตกต่างอัตราการใช้สิทธิผู้ป่วยใน ตัวชี้วัดที่ 71 สิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ ตัวชี้วัดที่ 72 ภาวะวิกฤต
ทางการเงิน (2) ตัวชี้วัดที่ 73 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 74 นวัตกรรมการจัดการบริการ
สุขภาพของเขตสุขภาพ และตัวชี้วัดที่ 75 กฎหมาย (2) 
 ตัวช้ีวัดที่ปรับเปลี่ยน จำนวน ๕ ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ควรปรับเปลี่ยนการวัดผล จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับ
ความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด  ตัวชี้วัดที่ ๒๐ จำนวนการ
จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และตัวชี้วัดที่ ๕๙ ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา อาจเปลี่ยนวิธีวัดในเชิงคุณภาพ หรือลดความยุ่งยากใน
การจัดเก็บข้อมูล 

2. ตัวชี้วัดที่ควรวัดผลระดับกรม จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ําหนด 

3. ตัวชี้วัดที่ควรกำหนดใหม่ให้สอดคล้องกับโครงการ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด
ที่ ๓๒ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เนื่องจากอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย ์
 ตัวช้ีวัดที่ควรยกเลิก จำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่วัดกระบวนการทำงาน จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๓ .๒ เด็กมี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I 

2. ตัวชี้วัดที่เป็นงานประจำ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ คลินิกผู้สูงอายุ
ระดับคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ คลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๒๘ การให้บริการตามแนวปฏิบัติ
การแพทย์วิถีใหม่ ตัวชี้วัดที่ ๒๙ การจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP for EID ตัวชี้วัดที่ ๓๙.๑ ทีม Refracture 
Prevention ตัวชี้วัดที่ ๓๙.๒ การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง ตัวชี้วัดที่ ๓9.๓ Refracture Rate ตัวชี้วัดที่ ๕๒ 
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ER คุณภาพ และตัวชี ้ว ัดที่ ๕๖ AHQ/WQ ซึ ่งตัวชี ้ว ัดดังกล่าวไม่ควรนำมาเป็นตัวชี ้ว ัดระดับกระทรวง
สาธารณสุข 

3. ตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
๑๓ จังหวัดขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs ตัวชี้วัดที่ 
๑๗.๑ จังหวัดขับเคลื่อน Healthy Market และตัวชี้วัดที่ ๑๗.๒ Street Food Good Health  

4. ตัวชี้วัดที่วัดไม่ครอบคลุมทุกมิติและไม่ได้วัดผู้รับบริการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ประชาชนที่มีชื่อในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ 
๔๖.๑ โรงพยาบาลในจังหวัดให้บริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง ตัวชี้วัดที่ ๔๖.๒ จังหวัดในเขตสุขภาพให้บริบาล
ฟ้ืนสภาพระยะกลาง 

5. ตัวชี้วัดที่วัดเหมือนกับตัวชี้วัดอื่น จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒๖ การ
เตรียมความพร้อมและตอบโต้ COVID-19 ระลอกใหม่  

6. ตัวชี้วัดที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ 
ตัวชี้วัด คือ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ ์ITA  

 ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
 3.1 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 
19 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายรอบ 12 เดือน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ควรแก้ไขปัญหา ค้นหามาตรการ
และแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ เพ่ือให้ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๓.2 ข้อเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่มีความสำคัญที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายรอบ 
6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 มีดังนี ้

1. มารดาตาย ผลการดำเนินงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีอัตราตายสูงระหว่าง 46.2-
66.1 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 3, 7 และ 10 (เป้าหมาย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสน
คน) และทารกตาย ผลการดำเนินงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีอัตราตายสูงระหว่าง 5.0-6.3 ต่อการเกิดมีชีพพันคน 
ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 4, 5, 6, 10 และ 11 (เป้าหมาย ไม่เกิน 3.65 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)  

2. อาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อและอาหารริมบาทวิถี มีการตั้งเป้าหมายต่ำ 
จังหวัดละ ๑ แห่ง ไม่สามารถเป็นตัวแทนผลการดำเนินงานระดับประเทศได้ ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวควร
จะเป็นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การบริหารจัดการตำแหน่งว่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่เขตสุขภาพที่ 
1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 และ 12 ควรเร่งรัดบริหารจัดการตำแหน่งว่างเพื่อหาคนมาทำงานทดแทนในเขต
สุขภาพดังกล่าว 

4. การจัดบริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ สาเหตุที ่ไม่ผ่านเกณฑ์
เนื่องจากไม่มีการรายงานข้อมูล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่อยู่แล้ว จึงเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ในการรายงานข้อมูล ดังนั้นจึงไม่
ควรวัดผลการดำเนินงานประเด็นนี้ 

5. การรับยาที่ร้านยา ควรมีการเร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลที่มีระบบบริการ
รับยาที่ร้านยา โดยพัฒนาร้านยาที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายให้มีการดำเนินตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 ๓.3 ข้อเสนอผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถประเมินได้ มีดังนี ้
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1. มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือน เพื่อวัดผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานในรอบ 6 เดือน หรือแต่ละไตรมาส เพ่ือปรับมาตรการหากดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย 

2. ควรมีการรายงานผลการดำเนินให้ครบทุกเขตสุขภาพ  เพื ่อให้ทราบ
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานได้ทุกเขตสุขภาพ  

3. การดำเนินงานเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน  มีการวัดผลการ
ดำเนินงานทุก 2 ปี ควรมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานทุกปี  
 ๓.4 ข้อเสนอผลการดำเนินงานที่ชะลอการดำเนินงาน 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การ
พัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ตัวชี้วัดที่ 52) และ รพ.สต. ติดดาว (ตัวชี้วัดที่ 66) หยุดชะงัก 
หากมีการระบาดต่อเนื่องยาวนาน ควรจะมีการยกเลิก 2 ตัวชี้วัดนี้ไปก่อนจนกว่าจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติ เพ่ือ
จะได้ไม่เป็นภาระในการรายงานผลงานของเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสุขภาพ 

 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประธานการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 
ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นข้อเสนอ
ขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ และข้อเสนอเพื่อการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ที่ประชุมได้มีการให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย หัวหน้ากลุ ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ได้สำรวจความเห็นเรื่องการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด ของ
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 จากกรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพ 
หน่วยบริการสุขภาพบางแห่ง และผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูล และจะนำข้อเสนอ การพัฒนาแผนงาน/โครงการ และตัวชี ้ว ัด ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒5๖5 ที่กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น และผลการพิจารณาปรับลดตัวชี้วัดของ
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็น Input ใน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕    

2. ผู้แทนกรมควบคุมโรค ตั้งข้อสังเกตโครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ กับโครงการที่ ๕ โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ไม่น่าจะรวมกันได้ เนื่องจากระบบ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เป็นความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การ
พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ อยู่ในมาตรา 44 ที่ต้องรายงาน 

3. ผู้แทนสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้แลกเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด ต้อง
วิเคราะห์หลายมุมมองและรอบด้าน ถ้าตัดตัวชี้วัดแล้ว การมีหรือไม่มีตัวชี้วัด จะมีผลกระทบอย่างไร เช่น 
ตัวชี้วัดผู้สูงอายุ ตัวชี้วัด SDG ที่ต้องรายงานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงและหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ เมื่อตัดตัวชี้วัดจะมีกลไกในการติดตามอย่างไร เมื่อมีหน่วยงานเรียกขอข้อมูล หากเป็นตัวชี้วัดของ
กระทรวงสาธารณสุข พ้ืนทีใ่ห้ความสำคัญในการดำเนินงาน 

4. ผู้แทนกองแผนงาน กรมอนามัย ได้ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ตลาดสดน่าซื้อและอาหารริม
บาทวิถี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถลงไปประเมินตลาด
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สดน่าซื้อและอาหารริมบาทวิถี ซึ่งทางกรมฯ ได้มีแบบประเมินตนเอง โดยมีตลาดสดน่าซื้อและอาหารริมบาท
วิถีเข้าร่วมการประเมินตนเอง จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ กว่าแห่ง 

5. ผู ้แทนกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี ้แจงว่า 
ตัวชี้วัดที่ 69 โรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา ขาดคนประเมิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่คาดว่าน่าจะออกไปประเมินได้ในเดือนกรกฎาคม 2564  

6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงตัวชี้วัดที่  ๑๖ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่ควรปรับเปลี่ยน เนื่องจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุม ทั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหา เช่น ยาออกฤทธิ์ลดน้ำหนัก หรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 
และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 เก็บตัวอย่าง ๓๐๐ ตัวอย่าง 
ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ ตัวอย่าง ซึ่งผ่านมาตรฐานทั้ง ๙ ตัวอย่าง 
ส่วนที่เหลือต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ และใน template รายงาน ไม่มีช่องให้ลงข้อมูลรอผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง ผู้แทนกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้ชี้แจง Template ของตัวชี้วัดที่ 16 คือ ตัวตั้ง จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบทาง
ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวหาร จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลการ
วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติทั ้งหมด โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรึกษาหารือกับกลุ่มข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7. ผู้แทนกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ชี้แจงว่ากอง
บริหารทรัพยากรบุคคล มีตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๕๗, ๕๘ และ ๕๙ ขอยกเลิกตัวชี้วัดที่ ๕๗ เขต
สุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์  เนื่องจากกองฯ ได้มีการโอน
งบประมาณไปให้พื้นที่ดำเนินการ ซึ่งมีการจัดอบรมทุกปีเป็นงานประจำ และจะนำตัวชี้วัดนี้ไปบรรจุในแผน
ปฏิรูปกำลังคนด้านสาธารณสุข ส่วนตัวชี้วัดที่ 58 เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
และตัวชี้วัดที่ ๕๙ บุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา คงเดิม เนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัดใหม่ 

8. ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดที่ ๖๑ 
ITA  และตัวชี้วัดที่ ๖๒ ITA กระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถรวมเป็นตัวชี้วัดเดียวกันได้ เนื่องจาก ๒ ตัวชี้วัดมี
การวัดผลที่แตกต่างกัน คือตัวชี้วัด ITA สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เกณฑ์ประเมินตนเองและ
ประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่วน ITA กระทรวงสาธารณสุข ใช้เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงนำมารวมและเป็นตัวชี้วัดเดียวไม่ได้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอว่าให้
รวมเป็น ๑ ตัวชี้วัด คือ ITA กระทรวงสาธารณสุข ประกอบ ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑ ITA  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดที่ ๒ ITA กระทรวงสาธารณสุข 
 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประธานการประชุม ได้มีข้อคิดเห็นว่า ตัวชี ้ว ัดที ่ต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนัก
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน SDG ตัวชี้วัดตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือตัวชี้วัดที่ต้องมีการรายงานกรรมมาธิการ ต้องคงไว้ ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ ควรมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม เช่น ตัวชี้วัดที่เป็นงานประจำ การมีตัวชี้วัดมากเกินไปก็เป็นภาระต่อพื้นที่ จำนวนตัวชี้วัดไม่ควร
มากกว่าตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ควรลดลง ๑๐%  ส่วนการประเมินผล

https://www.egov.go.th/th/government-agency/567/
https://www.egov.go.th/th/government-agency/567/
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แผนปฏิบัติราชการรอบ ๙ เดือน ปีบประมาณ ๒๕๖๔ คงไม่มีตัวชี้วัดทีไ่ม่สามารถประเมินได้ หากยังมีตัวชี้วัดที่
ไม่สามารถประเมินได้ไม่ควรนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะแล้วเสร็จใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ควรมีการปรับแก้ไขตัวชี้วัดในระหว่างปีงบประมาณ และ
หน่วยงานควรกำหนด small success ทุกไตรมาส (๓ , ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) เพื ่อจะได้ม ีการติดตาม
ประเมินผลตั้งแต่ไตรมาสแรก เพราะจะได้วางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้ผ่านเกณฑ์เป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2565 สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จะให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 มติที่ประชุม 
1. รับทราบข้อเสนอเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
2. มอบกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข นำข้อเสนอฯไปปรับใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

3. มอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรึกษาหารือกับกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น template ของตัวชี้วัดที่ ๑๖ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 

วาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืนๆ 
  การจัดทำรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 
รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 นางสาวพูลสิน ศรีประยูร หัวหน้างานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดช้ี้แจงการจัดทำรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โดยขอให้กรมและหน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด นำข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-
มิถุนายน 2564) เข้าสู่ระบบ Health KPI ในส่วนของรายงานที่กรมจัดเก็บเองและไม่สามารถบันทึกข้อมูลลง
ระบบ Health KPI ให้รายงานมาที่ งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 
คุณพูลสิน ศรีประยูร โทรศัพท์ 0 2590 1205 E-mail: poonsin@health.moph.go.th หรือ คุณศุภราภรณ์ 
ธรรมชาติ โทรศัพท์ 0 2590 1375 E-mail: thsukai@yahoo.com 

 มติที่ประชุม   มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 
เดือน ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

 
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.  
 ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ    พูลสิน ศรีประยูร 
                     จดรายงานการประชุม         ตรวจรายงานการประชุม 
 

mailto:poonsin@health.moph.go.th%20หรือ
mailto:thsukai@yahoo.com

