
ผลการประเมินแผนปฏบิัติราชการกระทรวงสาธารณสุข

ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 9 เดือนปีงบประมาณ 
2564 ประกอบด้วย 15 แผนงาน 42 โครงการ 75 ตัวชี้วัด พบว่า ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
จ านวน 36 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 48.0) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 22 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 29.3) ไม่สามารถ
ประเมินได้ จ านวน 14 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 18.7) และชะลอการด าเนินงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 4.0) 
ดังนี้

กลุ่มติดตามและประเมนิผลนโยบายและยุทธศาสตรด์้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

75 ตัวชี้วัด

ผ่านเกณฑ์ 
(36 ตัวช้ีวัด)

ไม่ผ่านเกณฑ์
(22 ตัวช้ีวัด)

ไม่สามารถประเมินได้
(14 ตัวชี้วัด)

ชะลอการด าเนินงาน
(3 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 2 ,3 ,5 ,6 ,9 ,12 , 
13 ,14 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21, 
22 ,23 ,27 ,32 ,35 ,36 ,41 , 
43 ,46 ,47 ,48 ,49 ,51 ,53 , 
54 ,56 ,59 ,62 ,64, 72, 73 , 
74 ,75

ตัวชี้วัดที่ 10  พชอ.

ตัวชี้วัดที่ 66 รพ.สต. ติดดาว

ตัวชี้วัดที่ 52 ER คุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 เด็ก 6-14ปี สูงดีสมส่วน

ตัวชี้วัดที่ 8 การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 25 วัณโรคปอดรายใหม่

ตัวชี้วัดที่ 28 บริการแพทย์วิถีใหม่

ตัวชี้วัดที่ 29 BCP for EID

ตัวชี้วัดที่ 31 AMR

ตัวชี้วัดที่ 37 ฆ่าตัวตายส าเร็จ

ตัวชี้วัดที่ 39 Refracture                                    
Prevention

ตัวชี้วัดที่ 50 การเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตัวชี้วัดที่ 57 ผลิตและพัฒนา
ก าลังคน

ตัวชี้วัดท่ี 58 การบริหารจัดการ
ก าลังคนของเขตสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 60 องค์กรแห่งความสุข

ตัวชี้วัดที่ 70 ความแตกต่าง
การใช้สิทธิผู้ป่วยใน

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราตายมารดา
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
พึงประสงค์
ตัวชี้วัดที่ 15 ควบคุมสถานการณ์ 
COVID- 19
ตัวชี้วัดที่ 17 การขับเคลื่อนอาหาร
ปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 24 stroke
ตัวชี้วัดที่ 26 เตรียมความพร้อม
ตอบโต้การระบาดCOVID – 19 
ระลอกใหม่
ตัวชี้วัดท่ี 30 RDU
ตัวชี้วัดที่ 33 อัตราตายทารก
ตัวชี้วัดที่ 34 Opioid

ตัวชี้วัดที่ 38 ติดเชื้อในกระแสเลือด

ตัวชี้วัดที่ 40 กล้ามเน้ือหัวใจตาย

ตัวชี้วัดที่ 42 Blinding Cataract
ตัวชี้วัดที่ 44 บริจาคอวัยวะ
ตัวชี้วัดที่ 45 ผู้ป่วยยาเสพติด
ตัวชี้วัดที่ 55 เมืองสมุนไพร

ตัวชี้วัดที่ 61 ITA สป.

ตัวชี้วัดที่ 63 ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสังกัด สธ.
ตัวชี้วัดที่ 65 รพ.สังกัด สธ.ผ่าน HA 

ตัวชี้วัดที่ 67 จังหวัดผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 68 Smart Hospital

ตัวชี้วัดท่ี 69 รับยาร้านยา
ตัวชี้วัดที่ 71 สิทธิประโยชน์
กลางการดูแลปฐมภูมิ

สู่ความเป็นเลิศ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564
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ผ่านเกณฑ์ ไมผ่่านเกณฑ์ ไมส่ามารถประเมินได้ ชะลอการด าเนินงาน

ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 
รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564
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ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สามารถประเมินได้ ชะลอการด าเนินงาน

ผลการประเมินนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 
รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มติดตามและประเมนิผลนโยบายและยุทธศาสตรด์้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลการประเมินนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 9 ประเด็น 29 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจ านวน 16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 55.1) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 6 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.7) และไม่สามารถประเมินได้ จ านวน 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.7) ชะลอการด าเนินงาน 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 3.5)
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จ านวน(ตัวชี้วัด)

จ านวน(ตัวชี้วัด)



กลุ่มติดตามและประเมนิผลนโยบายและยุทธศาสตรด์้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอเพ่ือการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564

ข้อเสนอผลการด าเนินงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย

ควรเร่งรัดการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564  
จ านวน 22 ตัวชี้วัด เพื่อให้ผ่านเกณฑ์เป้าหมายรอบ 12 เดือนปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2564 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย และเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 
2565 ควรหามาตรการหรือนวัตกรรมที่ท าให้ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่มีความส าคัญที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564 

ควรวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดาและทารก เพ่ือก าหนดมาตรการ
และแนวทางการด าเนินงานให้อัตราตายลดลงตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด

อาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อและอาหารริมบาทวิถี เป็นการวัดผลระดับ
จังหวัด ซึ่งมีข้อสังเกตว่าการตั้งเป้าหมายต่ า ไม่สามารถเป็นตัวแทนผลการ
ด าเนินงานระดับประเทศได้ ทั้งนี้การด าเนินงานดังกล่าวควรจะเป็นบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรมีการเร่งรัดและติดตามการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมและตอบโต้
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เนื่องจากไม่มี
จังหวัดผ่านเกณฑ์เป้าหมายการด าเนินงาน

ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI เพ่ือให้อัตราตายลดลงไม่
เกินเป้าหมายท่ีก าหนด

ควรมีระบบการประเมินออนไลน์ ระหว่างผู้ประเมินกับร้านยาที่เข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากไม่สามารถลงไปประเมินในพื้นที่ได้
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มารดาและทารกตาย
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กลุ่มติดตามและประเมนิผลนโยบายและยุทธศาสตรด์้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอเพื่อการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564

ข้อเสนอผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถประเมินได้

ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินรอบ 9 เดือน (small success) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
4, 8, 11, 25, 28, 29, 31, 37, 39, 50, 57, 58, 60 และ 70 เพ่ือวัดผลความส าเร็จของ
การด าเนินงานในแต่ละไตรมาส

การด าเนินงานเร่ืองลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน มีการวัดผลการด าเนินงานทุก 
2 ปี ควรมีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานทุกปี เพ่ือสามารถประเมินความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานเร่ืองดังกล่าว

ข้อเสนอผลการด าเนินงานที่ชะลอการด าเนนิงาน

ตัวชี้วัดที่มีการชะลอการด าเนินงาน 3 ตัวชี้วัด
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2

ตัวชี้วัดที่ 10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

ตัวชี้วัดที่ 52 ER คุณภาพ

ตวัชีว้ดัท่ี 66 รพ.สต. ติดดาว

เพ่ือลดภาระในการรายงานข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเห็นควรยกเลิก 3 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2565
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