ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 1. โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย
2 2. โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
เรียนและวัยรุ่น

3 3. โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
ท่างาน
4 4. โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มี Template ไม่มี Template
มี
PA สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
(4 โครงการ 12 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
3) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
4) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
1) ร้อยละของประชาชนวัยท่างาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก

กรมการแพทย์
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

11 1) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long กรมอนามัย
Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
12 2) ร้อยละของ Healthy Ageing
กรมการแพทย์

√
√

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
5 *1. โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอ่าเภอ
(DHB)

13 1) ร้อยละของอ่าเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิกบั ชุมชนและท้องถิ่นอย่างคุณภาพ

กองบริหารการ
สาธารณสุข

√
1

1

1 (V. 18)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

ที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

มี Template ไม่มี Template
มี
สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)

ประเด็นเน้นหนัก

PA

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
(5 โครงการ 9 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
6 *1. โครงการพัฒนาระบบการ 14 1) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
สุขภาพ

กรมควบคุมโรค

7 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ 15 1) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
16 2) ร้อยละของต่าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้่าดี
8 3. โครงการควบคุมโรคไม่
17 1) อัตราการเสียชีวติ จากการจมน้่าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
ติดต่อและภัยสุขภาพ
18 2) อัตราการเสียชีวติ จากการบาดเจ็บทางถนน

กรมควบคุมโรค

√

กรมควบคุมโรค

√

กรมควบคุมโรค

√

กรมควบคุมโรค

√

กรมควบคุมโรค

√

19 3) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
9 4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความปลอดภัยด้าน
10 อาหาร
5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

20 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

√
2

คณะกรรมการอาหาร
และยา
21 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รบั การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการอาหาร
ก่าหนด
และยา
22 2) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
กรมสนับสนุนบริการ
มาตรฐานตามที่กฎหมายก่าหนด
สุขภาพ

√
√
√

2 (V. 18)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

ที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

PA
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

11 *1.โครงการ GREEN&CLEAN 23 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
Hospital
GREEN&CLEAN Hospital

กรมอนามัย/กรม
ควบคุมโรค

12 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพ 24 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษ
อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot
Zone)

กรมอนามัย/
กรมควบคุมโรค

มี Template ไม่มี Template
มี
สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)

ประเด็นเน้นหนัก

√
3
√

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
13 *1. โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

25 1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด่าเนินการในพื้นที่ (Primary Care
Cluster)

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

√
2

4

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(17 โครงการ 24 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
14 1. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง
15 *2. โครงการป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
16 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์

26 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
27 2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รบั การประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
28 3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
29 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

30 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

√
√

กรมการแพทย์
สบรส./
อย./
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์

√
√

กองบริหารการ
สาธารณสุข

5
√
3 (V. 18)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

ที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

PA

17 4. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาทารก
แรกเกิด

31 1) อัตราตายทารกแรกเกิด

18 5. โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care)

32 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) กรมการแพทย์

√

19 6. โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผนไทยฯ

33 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบั บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน

กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

√

20 7. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

34 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
35 2) อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ

กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

√
√

21 8. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

36 1) อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis)
37 2) จ่านวนโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

22 9. โครงการพัฒนาระบบ
38 1) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด
บริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
39 2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
23 10. โครงการพัฒนาระบบ
40 1) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รบั การรักษาภายในระยะเวลาที่ก่าหนด
บริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
41 2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
42 3) อัตราตายจากมะเร็งปอด
24 11. โครงการพัฒนาระบบ
43 1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
บริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ml/min/1.73m2/yr
25 12. โครงการพัฒนาระบบ
44 1) ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รบั การ
บริการสุขภาพ สาขาจักษุ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน
วิทยา

กรมการแพทย์

มี Template ไม่มี Template
มี
สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)
√

ประเด็นเน้นหนัก

√
√

กรมการแพทย์

√

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

√
√

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

√
√
√

กรมการแพทย์

√

4 (V. 18)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

ที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

มี Template ไม่มี Template
มี
สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)
√

ประเด็นเน้นหนัก

PA

26 13. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาปลูก
ถ่ายอวัยวะ

45 1) จ่านวนการปลูกถ่ายไตส่าเร็จ

กรมการแพทย์

27 14. โครงการพัฒนาระบบ
บริการบ่าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด

46 1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ่าหน่ายจาก
การบ่าบัดรักษา (3 month remission rate)

กรมการแพทย์

28 15. โครงการพัฒนาระบบ
บริการดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care)

47 1) ร้อยละของโรงพยาบาล M/F ที่ให้บริการ Intermediate Care
(รอ confirm จากกรมการแพทย์)

กรมการแพทย์

√

29 *16. โครงการพัฒนาระบบ
บริการ one day surgery

48 1) จ่านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

กรมการแพทย์

√

√

6

30 17. โครงการพัฒนาระบบ
49 1) จ่านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery
บริการ Minimally Invasive
Surgery

กรมการแพทย์

√

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
31 *1. โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ

50 1) ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป

กรมการแพทย์

√
7
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

ที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

มี Template ไม่มี Template
มี
สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)

ประเด็นเน้นหนัก

PA

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพืน้ ที่เฉพาะ
(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
32 *1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ร. ๑๐ (TB)
33 2. โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพ
แรงงานข้ามชาติ (Migrant
Health)
34 *1. โครงการพัฒนาเมือง
สมุนไพร

51 1) อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้่า

กรมควบคุมโรค

3

8

52 1) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ส่าหรับการจัดบริการอา กรมอนามัย
ชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่
ก่าหนด

√
√

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
53 1) จานวนเมืองสมุนไพร
กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
9
ทางเลือก

√

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
(3 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
35 1. โครงการผลิตและพัฒนา
ก่าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

54 1) ระดับความส่าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนาก่าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก่าหนด

สถาบันพระบรมราช
ชนก

√

55 2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก่าหนด

สถาบันพระบรมราช
ชนก

√
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

36 *2.โครงการ Happy MOPH
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแห่งความสุข

ที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

56 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน่าดัชนีความสุขของคนท่างาน
(Happinometer)

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

57 2) อัตราการคงอยูข่ องบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate)

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

58 3) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน/กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

PA

มี Template ไม่มี Template
มี
สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)
√

4

10

ประเด็นเน้นหนัก

√
√

37 3.โครงการพัฒนาเครือข่าย
ก่าลังคนด้านสุขภาพ

59 1) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ กรมสนับสนุนบริการ
ก่าหนด
สุขภาพ
4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
(2 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

√

38 1.โครงการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส และบริหาร
ความเสี่ยง

60 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
ITA
61 2) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวทิ ยาศาสตร์ และ
วัสดุทันตกรรม
62 3) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน

√

39 *2. โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ

ศูนย์ปราบปรามการ
ทุจริต
สานักบริหารการ
สาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง

63 1) ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการ กพร.สป.
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
64 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน สรพ.
การรับรอง HA ขั้น 3
65 3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ส่านักปฐมภูมิและหมอ
ครอบครัว

√
√
√
11
12

√
√
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

ที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

มี Template ไม่มี Template
มี
สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)

ประเด็นเน้นหนัก

PA

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
40 1. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ (NHIS)

66 1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

41 2. โครงการพัฒนาสุขภาพ
ด้วยเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital
Economy)

67 1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยน
ศูนย์เทคโนโลยี
ข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))
สารสนเทศ
68 2) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health
ศูนย์เทคโนโลยี
Record)
สารสนเทศ
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
(2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

√

42 1. โครงการลดความเหลื่อม
ล้่าของ 3 กองทุน

69 1) รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capita of each
scheme)

สปสช.

√

70 2) ก่าหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ สปสช.
ให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

√

71 3) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน

√

43 *2. โครงการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

72 1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน
กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ

√

√

√
5
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

ที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

มี Template ไม่มี Template
มี
สตป Template แต่ควรปรับปรุง (ตัวชี้วัดใหม่)

ประเด็นเน้นหนัก

PA

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
44 1. โครงการพัฒนางานวิจยั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

73 1) ร้อยละผลงานวิจยั /R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆน่าไปใช้ประโยชน์ ส่านักวิชาการ
สาธารณสุข
74 2) ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ
งบด่าเนินการต่อปี

ส่านักวิชาการ
สาธารณสุข

√

75 3) ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือน่าเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น คณะกรรมการอาหาร
และยา

√

76 4) ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รบั การขึ้นทะเบียน

√

77 5) จ่านวนต่ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

คณะกรรมการอาหาร
และยา
กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

78 6) จ่านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการ
ให้บริการด้านสุขภาพ

45 1. โครงการปรับโครงสร้าง
และพัฒนากฎหมายด้าน
สุขภาพ

√

√

กรมการแพทย์/
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
79 7) จ่านวนงานวิจยั สมุนไพร/งานวิจยั การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
กรมการแพทย์แผน
ทางเลือกที่น่ามาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

√

80 1) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รบั การแก้ไข และมีการบังคับใช้

√

กองกฎหมาย

√

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