
1. ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ) 
(4 โครงการ 12 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)

1 1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์
2 2) อตัราส่วนการตายมารดาไทย กรมอนามัย 1
3 3) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ีมีพฒันาการสมวยั กรมอนามัย 2
4 4) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียที่อาย ุ5 ปี กรมอนามัย 3
5 1) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่่ากวา่ 100 กรมสุขภาพจติ
6 2) ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน กรมอนามัย
7 3) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยูใ่นเกณฑ์ปกติขึน้ไป กรมสุขภาพจติ
8 4) ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปฟีนัดีไม่มีผุ (cavity free) กรมอนามัย 4
9 5) อตัราการคลอดมีชีพในหญงิอาย ุ15-19 ปี กรมอนามัย 5

3 3. โครงการพฒันาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยั
ท่างาน

10 1) ร้อยละของวยัท่างานอาย ุ30-44 ป ีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ กรมอนามัย

11 1) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long
 Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

กรมอนามัย
6

12 2) ร้อยละของ Healthy Ageing กรมการแพทย์

แผนงานที ่2 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ
(1 โครงการ 1 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
5 *1. โครงการการพฒันา

คุณภาพชีวติระดับอา่เภอ 
(DHB)

13 1) ร้อยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอา่เภอ (District Health
 Board: DHB) ที่มีคุณภาพ

กองบริหารการ
สาธารณสุข/
ส่านักงานบริหาร
ยทุธศาสตร์สุขภาพ
ดีวถิชีีวติไทย

1 1 7

แผนงานที ่3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ 
(5 โครงการ 9 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
6 *1. โครงการพฒันาระบบการ

ตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิและภยั
สุขภาพ

14 1) ร้อยละของจงัหวดัมีศูนยป์ฏบิติัการภาวะฉกุเฉนิ (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิติังานได้จริง

กรมควบคุมโรค

2 8

15 1) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เขา้ถงึบริการปอ้งกนัเอชไอวแีละโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธเ์ชิงรุก

กรมควบคุมโรค

16 2) ร้อยละของต่าบลจดัการสุขภาพในการเฝ้าระวงั ปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาโรค
พยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้่าดี

กรมควบคุมโรค

17 1) อตัราการเสียชีวติจากการจมน้่าของเด็กอายนุ้อยกวา่ 15 ปี กรมควบคุมโรค 9

18 2) อตัราการเสียชีวติจากการบาดเจบ็ทางถนน กรมควบคุมโรค 10

19 3) อตัราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหติสูง
รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยปว่ยความดันโลหติสูง

กรมควบคุมโรค
11

9 4. โครงการส่งเสริมและ
พฒันาความปลอดภยัด้าน
อาหาร

20 1) ร้อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั คณะกรรมการ
อาหารและยา

21 1) ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กา่หนด

คณะกรรมการ
อาหารและยา

22 2) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกา่หนด

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี(ดา้นสาธารณสุข) ประจ าปงีบประมาณ 2561

โครงการ
ที่ แผนงาน/โครงการ ตวัชีว้ัดที่ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็เน้นหนัก

PA 
ปลัด

ตรวจ
ราชการ

4 4. โครงการพฒันาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยั
ผู้สูงอายุ

1 1. โครงการพฒันาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวยั

2 2. โครงการพฒันาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยั
เรียนและวยัรุ่น

7 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ

8 3. โครงการควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภยัสุขภาพ

10 5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

PA 
ผตร.

1  (กองตรวจราชการ/15ก.ย.60)



โครงการ
ที่ แผนงาน/โครงการ ตวัชีว้ัดที่ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็เน้นหนัก

PA 
ปลัด

ตรวจ
ราชการ

PA 
ผตร.

แผนงานที ่4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
(2 โครงการ 2 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
11 *1.โครงการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดล้อม
23 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN&CLEAN Hospital
กรมอนามัย/กรม
ควบคุมโรค 3 12

12 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพษิ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่เส่ียง (Hot
 Zone)

24 1) ร้อยละของจงัหวดัที่มีระบบจดัการปจัจยัเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
อยา่งบรูณาการมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื

กรมอนามัย/
กรมควบคุมโรค

2. ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ (Primary Care Cluster) 
(1 โครงการ 1 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)

13 *1. โครงการพฒันาระบบ
การแพทยป์ฐมภมูิ

25 1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดิด่าเนินการในพืน้ที่ (Primary Care 
Cluster)

ส่านักปฐมภมูิและ
หมอครอบครัว 2 4 13

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
(17 โครงการ 24 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
26 1) ร้อยละของผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมได้ กรมควบคุมโรค SP1
27 2) ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวาน ความดันโลหติสูงที่ขึน้ทะเบยีนได้รับการประเมิน

โอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
กรมควบคุมโรค

28 3)  อตัราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง กรมการแพทย์ 14
15 *2. โครงการปอ้งกนัและ

ควบคุมการด้ือยาต้านจลุชีพ
และการใช้ยาอยา่ง
สมเหตุสมผล

29 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU)
29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจดัการการด้ือยาต้านจลุชีพอยา่งบรูณาการ
 (AMR)

กองบริหารการ
สาธารณสุข/
อย./
กรมวทิยาศาสตร์การ
แพทย์

5 15

16 3. โครงการพฒันาศูนยค์วาม
เปน็เลิศทางการแพทย์

30 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ยนอกเขตสุขภาพลดลง กองบริหารการ
สาธารณสุข

17 4. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาทารก
แรกเกดิ

31 1) อตัราตายทารกแรกเกดิ กรมการแพทย์

16

18 5. โครงการพฒันาระบบการ
ดูแลแบบประคับประคอง  
(Palliative Care)

32 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) กรมการแพทย์

19 6. โครงการพฒันาระบบ
บริการการแพทยแ์ผนไทยฯ

33 1) ร้อยละของผู้ปว่ยนอกได้รับบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

SP2

34 1) ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเขา้ถงึบริการสุขภาพจติ กรมสุขภาพจติ
35 2) อตัราการฆา่ตัวตายส่าเร็จ กรมสุขภาพจติ

17

36 1) อตัราตายผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired

กรมการแพทย์
18

37 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture
  37.1 ร้อยละของผู้ปว่ย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหกัซ่้า 
(Refracture)
  37.2 ร้อยละของผู้ปว่ย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 
ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)

กรมการแพทย์

1. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

20 7. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจติและจติเวช

21 8. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุ
รกรรม  กมุารเวชกรรม และ
ออร์โธปดิิกส์

14

2  (กองตรวจราชการ/15ก.ย.60)



โครงการ
ที่ แผนงาน/โครงการ ตวัชีว้ัดที่ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็เน้นหนัก

PA 
ปลัด

ตรวจ
ราชการ

PA 
ผตร.

38 1) ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ขึน้ไปสามารถใหย้าละลายล่ิมเลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผู้ปว่ย STEMI ได้

กรมการแพทย์

39 2) อตัราตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจ กรมการแพทย์ 19
40 1) ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 5 อนัดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กา่หนด กรมการแพทย์

SP3

41 2) อตัราตายจากโรคมะเร็งตับ กรมการแพทย์
42 3) อตัราตายจากมะเร็งปอด กรมการแพทย์

24 11. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคไต

43 1) ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ที่มีอตัราการลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr

กรมการแพทย์
SP4

25 12. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาจกัษวุทิยา

44 1) ร้อยละผู้ปว่ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วนั

กรมการแพทย์

SP5

26 13. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาปลูกถา่ย
อวยัวะ

45 1) อตัราส่วนของจา่นวนผู้ยนิยอมบริจาคอวยัวะจากผู้ปว่ยสมองตาย ต่อ 
จา่นวนผู้ปว่ยเสียชีวติในโรงพยาบาล

กรมการแพทย์

SP6

27 14. โครงการพฒันาระบบ
บริการบา่บดัรักษาผู้ปว่ยยา
เสพติด

46 1) ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดที่ได้รับการบา่บดัรักษา และหยดุเสพต่อเนื่อง 
(remission)

กรมการแพทย์

SP7

28 15. โครงการพฒันาระบบ
บริการดูแลระยะกลาง 
(Intermediate Care)

47 1) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบ้ริการการดูแลระยะกลาง กรมการแพทย์

29 *16. โครงการพฒันาระบบ
บริการ one day surgery

48 1) ร้อยละของผู้ปว่ยที่เขา้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery กรมการแพทย์
6 20

30 17. โครงการพฒันาระบบ
บริการ  Minimally Invasive
 Surgery

49 1) ร้อยละของผู้ปว่ยที่เขา้รับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery กรมการแพทย์

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งตอ่ 
(1 โครงการ 1 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
31 *1. โครงการพฒันาระบบ

บริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ

50 1) อตัราการเสียชีวติของผู้เจบ็ปว่ยวกิฤตฉกุเฉนิ ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

กรมการแพทย์

7 21

แผนงานที ่8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรตแิละพ้ืนทีเ่ฉพาะ 
(2 โครงการ 2 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
32 *1. โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 51 1) อตัราความส่าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวณัโรคปอดรายใหม่ กรมควบคุมโรค 3 8 22
33 2. โครงการพฒันาพืน้ที่พเิศษ 52 1) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ส่าหรับการจดับริการอา

ชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ตามเกณฑ์ที่
กา่หนด

กรมควบคุมโรค

แผนงานที ่9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย ์ 
( 1 โครงการ 1 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
34 *1.โครงการพฒันาการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์

53 1) จา่นวนเมืองสมุนไพร กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

9 23

22 9. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคหวัใจ

23 10. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

3  (กองตรวจราชการ/15ก.ย.60)



โครงการ
ที่ แผนงาน/โครงการ ตวัชีว้ัดที่ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็เน้นหนัก

PA 
ปลัด

ตรวจ
ราชการ

PA 
ผตร.

3. ยทุธศาสตร์บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)
แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ 
(3 โครงการ 6 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)

54 1) ระดับความส่าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการระบบการผลิตและ
พฒันากา่ลังคนได้ตามเกณฑ์เปา้หมายที่กา่หนด

สถาบนัพระบรม
ราชชนก

55 2) ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการพฒันาตามเกณฑ์ที่กา่หนด สถาบนัพระบรม
ราชชนก

36 56 1)  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน่าดัชนีความสุขของคนท่างาน 
(Happinometer) ไปใช้

กองยทุธศาสตร์
และแผนงาน 4 10 24

57 2) อตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสุข (Retention rate) กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล/
กองยทุธศาสตร์
และแผนงาน

5 11 25

58 3) ร้อยละของจงัหวดัที่มีบคุลากรสาธารณสุขเพยีงพอ กองยทุธศาสตร์
และแผนงาน/กอง
บริหารทรัพยากร
บคุคล

37 3.โครงการพฒันาเครือขา่ย
กา่ลังคนด้านสุขภาพ

59 1) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
กา่หนด

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

4. แผนยทุธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
 (2 โครงการ 6 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)

38 60 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA

ศูนยป์ราบปราม
การทุจริต 26

61 2) ร้อยละของการจดัซ้ือร่วมของยา เวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่ยา วสัดุวทิยาศาสตร์ และ
วสัดุ ทันตกรรม

กองบริหารการ
สาธารณสุข 27

62 3) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง/
กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ สป.

28

*2. โครงการพฒันาองค์กร
คุณภาพ

63 1) ระดับความส่าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกดัส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กพร.สป.
12 29

64 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขัน้ 3

กองบริหารการ
สาธารณสุข 13 30

65 3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ .สต. ติดดาว ส่านักปฐมภมูิและ
หมอครอบครัว/
กองยทุธศาสตร์
และแผนงาน

14 31

แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ 
(2 โครงการ 3 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
40 1. โครงการพฒันาระบบ

ขอ้มูลขา่วสารเทคโนโลยี
สุขภาพแหง่ชาติ (NHIS)

66 1) ร้อยละของจงัหวดัและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มูล กองยทุธศาสตร์
และแผนงาน

67 1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภมูิและตติยภมูิสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล
สุขภาพได้  (Health Information Exchange (HIE))

ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ

68 2) ร้อยละของประชาชนเขา้ถงึขอ้มูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health 
Record)

ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ

*2.โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแหง่ความสุข

1.โครงการประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส และบริหาร
ความเส่ียง

39

41 2. โครงการพฒันาสุขภาพด้วย
เศรษฐกจิดิจทิัล (Digital 
Economy)

35 1. โครงการผลิตและพฒันา
กา่ลังคนด้านสุขภาพสู่ความ
เปน็มืออาชีพ

4  (กองตรวจราชการ/15ก.ย.60)



โครงการ
ที่ แผนงาน/โครงการ ตวัชีว้ัดที่ ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์(Functional KPIs)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเดน็เน้นหนัก

PA 
ปลัด

ตรวจ
ราชการ

PA 
ผตร.

แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการดา้นการเงนิการคลังสุขภาพ 
(2 โครงการ 4 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
69 1) รายจา่ยต่อหวัที่ปรับด้วยโครงสร้างอาย ุของ 3 ระบบหลักประกนัสุขภาพ

ภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capita of each scheme)
สปสช.

70 2) กา่หนดใหม้ีมาตรฐานการจา่ยเงินของแต่ละระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ
ใหแ้กส่ถานพยาบาลเปน็ราคาเดียวกนัในทุกประเภทและระดับการบริการ

กองเศรษฐกจิ
สุขภาพและ
หลักประกนัสุขภาพ

71 3) ร้อยละของประชากรเขา้ถงึบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ สถาบนัการแพทย์
ฉกุเฉนิ

43 *2. โครงการบริหารจดัการ
ด้านการเงินการคลัง

72 1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน กองเศรษฐกจิ
สุขภาพและ
หลักประกนัสุขภาพ

6 15 32

แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ 
(1 โครงการ 7 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
44 1. โครงการพฒันางานวจิยั/

นวตักรรม ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยทีางการแพทย์

73 1) ร้อยละผลงานวจิยั/R2R ด้านสุขภาพที่ใหห้น่วยงานต่างๆน่าไปใช้ประโยชน์ ส่านักวชิาการ
สาธารณสุข

74 2) ร้อยละของงบประมาณด้านการวจิยัและพฒันา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณทั้งหมด

ส่านักวชิาการ
สาธารณสุข

75 3) ร้อยละของยากลุ่มเปา้หมายที่ผลิตหรือน่าเขา้เพือ่ทดแทนยาต้นแบบเพิม่ขึน้ คณะกรรมการ
อาหารและยา

76 4) ร้อยละรายการยาและเคร่ืองมือแพทยท์ี่ได้รับการขึน้ทะเบยีน คณะกรรมการ
อาหารและยา

77 5) จา่นวนต่ารับยาแผนไทยแหง่ชาติ ที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภมูิปญัญาการแพทยแ์ผนไทย

กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

78 6) จา่นวนนวตักรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยสุีขภาพ หรือพฒันาต่อยอดการ
ใหบ้ริการด้านสุขภาพ

กรมการแพทย์/
กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

79 7) จา่นวนงานวจิยัสมุนไพร/งานวจิยัการแพทยแ์ผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกที่น่ามาใช้จริงทางการแพทย ์หรือการตลาด

กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

แผนงานที ่15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ 
(1 โครงการ 1 ตวัชีว้ัดตามยทุธศาสตร์)
45 1. โครงการปรับโครงสร้าง

และพฒันากฎหมายด้าน
สุขภาพ

80 1) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแกไ้ขและมีการบงัคับใช้ กองกฎหมาย

รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตวัชีว้ัด
6 15

32+
1กลุ่มSP

5 12
29+
1กลุ่มSP

รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตวัชีว้ัด

42 1. โครงการลดความเหล่ือม
ล่้าของ 3 กองทุน

5  (กองตรวจราชการ/15ก.ย.60)


