แนวทางการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ 4 เรื่อง
ปงบประมาณ 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ป พ.ศ.25602579 ภายใตการพัฒนาความเปนเลิศ 4 เรื่อง ไดแก
(1) ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป อ งกั น โรค และคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคเป น เลิ ศ (Promotion Prevention &
Protection Excellence)
(2) บริการเปนเลิศ (Service Excellence)
(3) บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
(4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2. เกณฑการประเมินผล
ในป งบประมาณ 2563 หน ว ยงานในสังกั ดกระทรวงสาธารณสุขไดนํ าแผนยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุ ข มาเป น กรอบในการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงสาธารณสุ ข สู ความเป น เลิ ศ 4 เรื่ อ ง
ประกอบดวย 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด เพื่อนําไปสูเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่
มีความสุข และระบบสุขภาพที่ยั่งยืน” กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมี
การประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ 4 เรื่อง เปนปที่สี่
ซึ่งในปงบประมาณ 2563 ไดกําหนดเกณฑการประเมินผล ดังนี้
(1) ผลผลิต/ผลลัพธ ประเมินจากเกณฑเปาหมายรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ที่หนวยงาน ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดกําหนดในรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2563
(2) ความเหมาะสมของตัวชี้วัด โดยมีเกณฑที่ใชในการประเมินผล ดังนี้
- เกณฑความสอดคลองของตัวชี้วัดที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร/แผนงาน
- เกณฑตัวชี้วัดตอบสนองตอนโยบายสําคัญ/เรงดวน ไดแก นโยบายรัฐบาล แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ป
และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
- เกณฑขนาดและความรุนแรงของปญหา หรือมีผลกระทบเปนวงกวาง
- เกณฑการเปนตัวชี้วัดหลักที่สะทอนผลผลิต หรือผลลัพธของการดําเนินงาน
1) ตัวชี้วัดหลักที่เปนเกณฑเปาหมายของการดําเนินงานที่สามารถวัดผลไดเลย
2) ตัวชี้วัดหลักที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัว จะเลือกประเมินตัวชี้วัดยอยที่สะทอนผลผลิต
หรือผลลัพธของตัวชี้วัดหลัก
- เกณฑ ก ารประเมิ น ที่ มุง ไปสูเป าหมาย ”ประชาชนสุ ขภาพดี เจา หน าที่ มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน”
(3) เกณฑ การใช จ ายงบประมาณ โดยใชเกณฑตามที่สํานักงบประมาณกําหนด คือ การเบิกจาย
งบประมาณรายจายในภาพรวมในไตรมาสที่ 2 รอยละ 55 และ ไตรมาสที่ 4 รอยละ 100
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3. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2560-2563
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 25602563 พบวา จํานวนตัวชี้วัดมีแนวโนมใกลเคียงกัน ยกเวนปงบประมาณ 2561 มีตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น และมีขอสังเกต
วาตั้งแตปงบประมาณ 2561 เปนตนมา มีการกําหนดตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1

การเปรียบเทียบตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2560-2563

4. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ใชในการประเมินผล ในปงบประมาณ 2563
ประกอบดวยตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 67 ตัวชี้วัด จําแนกเปน ตัวชี้วัดหลัก จํานวน 67
ตัวชี้วัด และภายใตตัวชี้วัดหลักมีตัวชี้วัดยอย จํานวน 24 ตัวชี้วัด รวมเปนตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผล จํานวน
91 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ 4 เรื่อง ปงบประมาณ
2563 ที่ใชในการประเมินผลจําแนกตามหนวยงาน พบวา กรมการแพทย มีตัวชี้วัดมากที่สุด จํานวน 31 ตัวชี้วัด
รองลงมาคือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 24 ตัวชี้วัด กรมอนามัย จํานวน 13 ตัวชี้วัด และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จํานวน 10 ตัวชี้วัด สวนกรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมวิทยาศาสตร การแพทย และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวนตัวชี้วัด 1-4 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2563
หนวยงาน

กรมการแพทย
กรมอนามัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• กองบริหารการสาธารณสุข
• สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและ
คลินิกหมอครอบครัว
• กองยุทธศาสตรและแผนงาน
• กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ
• กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
• กองบริหารทรัพยากรบุคคล
• ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
• กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กองตรวจราชการ
• กองกฎหมาย
รวม

ตัวชี้วดั ที่ประเมินผล ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดยอย
24, 29, 30, 34, 35, 36,
15
16
37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
13
14, 15, 16, 18, 19
22, 23, 51
3
7
4, 32, 33
3
1
13, 25
2
17, 26
2
31
1
65
1
1
62
1
47
1
53
รวม (สป.)
24
27, 28, 45, 48, 49, 50,
8
56, 61
11, 20, 21, 57
4
8, 58, 59
63, 64
12
52
54
55
60
66
67

รวม
31
13
10
4
2
2
1
1
1
1
1
24
8
4

3
2

-

3
2

1
1
1
1
1
1
1
67

24

1
1
1
1
1
1
1
91

ที่มา : รายละเอีย ดตั วชี้วั ดกระทรวงสาธารณสุข ประจํา ปง บประมาณ 2563, กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํา นัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ในปงบประมาณ 2563 จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ 4
เรื่อง จํานวน 67 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดเดิมในปงบประมาณ 2562 จํานวน 50 ตัวชี้วัด และเปนตัวชี้วัดใหม ใน
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 17 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ 4 เรื่อง ปงบประมาณ
2563 จําแนกเปนตัวชี้วัดใหมและตัวชี้วัดเดิม

หนวยงาน รับผิดชอบ
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค

ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม

24. ตาย-ผูป วยหลอดเลือดสมอง

29. ตาย-ทารกแรกเกิด

30. ดูแลประคับประคอง

34. ติดเชื้อ com.-acquire

35. Refracture prevention

36. STEMI-F2

37. มะเร็ง-ผาตัด เคมี รังสีรักษา

38. CKD

39. ตาบอด ตอกระจก

40. บริจาคอวัยวะ

41. ผูป วยยาเสพติดเขารับการบําบัด

42. ผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงเขารับการบําบัด

43. การฟนฟูสภาพ ระยะกลาง

44. ODS

46. ตาย-ผูปวยฉุกเฉินใน รพ

1. ตายมารดา

2. พัฒนาการสมวัย

3. เด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน

5. เด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน

6. คลอดมีชีพ หญิง 15-19 ป

7. ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

9. Long Term Care

10. ความรอบรูสุขภาพ เรื่องกิจกรรมทางกาย

14. การใชสารเคมีทางการเกษตร

15. การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร

16. ฐานขอมูลอาชีวอนามัยดานเกษตรกรรม

18. Green & Clean Hospital

19. ปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

22. ผูปวยไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน

23. จํานวน อสม. หมอประจําบาน

51. รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

4. IQ

32. เขาถึงบริการ-ซึมเศรา

33. ฆาตัวตายสําเร็จ

13. ผูปวยเบาหวาน ความดัน
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หนวยงาน รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค
สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
กรมการแพทยแผนไทยฯ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สนง.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สถาบันพระบรมราชชนก
กองบริหารการสาธารณสุข สป.
กองบริหารการสาธารณสุขสป.
กองบริหารการสาธารณสุข สป.
กองบริหารการสาธารณสุข สป.
กองบริหารการสาธารณสุข สป.
กองบริหารการสาธารณสุข สป.
กองบริหารการสาธารณสุข สป.
กองบริหารการสาธารณสุข สป.
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สป.
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สป.
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สป.
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สป.
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.
กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.
กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
ศูนยเทคฯ สป.
กองตรวจราชการ สป.
กองกฎหมาย สป.

ชื่อตัวชี้วัด

25. TB. รายใหม
17. ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง
26. RDU
31. การแพทยแผนไทย (ไมรวมสงเสริม)
65. นวัตกรรม
62. ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ-ผูป วยใน
47. เขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
53. บริหารจัดการกําลังคน
27. AMR
28. สงตอนอกเขต
45. คลินิกกัญชาทางการแพทย
48. ER คุณภาพ
49. ผูปวยไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน
50. บริการการทองเที่ยวทางทะเล
56. HA ขั้น 3
61. รับยาที่รานยา
11. พชอ.
20. PCC.
21. แพทยเวชศาสตรครอบครัว
57. รพ.สต.ติดดาว
8. ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค
58. องคกรแหงความสุข
59. คุณภาพขอมูล
63. สิทธิประโยชนกลาง-ผูป วยใน
64. วิกฤตการเงิน
12. ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
52. ผลิตและพัฒนากําลังคน
54. ITA
55. PMQA
60. Smart Hospital
66. พัฒนาระบบบริหารจัดการ-เขตสุขภาพ
67. กฎหมาย
รวม

ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม
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5. ระบบรายงาน/ระบบขอมูลที่ใชในการประเมินผลตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563
ระบบรายงาน/ระบบขอมูลที่ใชในการประเมินผลตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563 ใช
ขอมูลจาก 4 ระบบ ไดแก
(1) ระบบขอมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ (Strategic Management System : SMS)
(2) ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ Health Data Center (HDC)
(3) ระบบ Health Performance Indicator (Health KPI)
(4) ระบบรายงานของหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่จัดเก็บเอง

6
6. ระยะเวลาในการประเมินผลตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ 4 เรื่อง ปละ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ผลการดําเนินงานของเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2563 (ผลการดําเนิ นงานของเดือนตุลาคม 2562-กันยายน
2563) โดยให ห น ว ยงานรั บ ผิ ดชอบตั ว ชี้ วัดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถ ว นของข อมูล ในระบบ
รายงาน HDC, Health KPI และ SMS ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน และวันที่ 17 ตุลาคม 2563
สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บขอมูลจากระบบรายงานของหนวยงานเอง ขอให
บันทึกขอมูลเขาระบบ Health KPI รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 17 เดือนเมษายน 2563 และ รอบ 12 เดือน
ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563

