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นโยบายเรงรัด
ของผูบริหาร
กระทรวง

สาธารณสุข 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 256๒) 

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๑. สุขภาพ 
    ทุกกลุมวัย 

Promotion, Prevention & Protection Excellence 
แผนงานท่ี ๑:  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
คนไทยทุกกลุม
วัย (ดาน
สุขภาพ) 

๑. รอยละของเด็ก
อายุ ๐ - ๕ ป 
ท้ังหมดตามชวง
อายุท่ีกําหนดมี
พัฒนาการสมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ๘5 
 

รอยละ 58 กรมอนามัย/ 
สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็ก
แหงชาติ 

ขอมูล จาก ระบบ HDC 
กระทรวงสาธารณสุข เปน

ขอมูล เดือน ตุลาคม 
2562 ประมวลผล ณ 

วันท่ี ๗ มกราคม 2563 
(มีเอกสารแนบทาย) 

ขอมูลเดือน
ธันวาคม 

2562 ยังไม
รวมเด็กท่ีมี
พัฒนาการ
สมวัยหลัง
ติดตาม 30 
วัน (สมวัย2) 
หากตองการ
ขอมูลผลงาน 
รอบ 3 เดือน 

ตองรอ
ประมวลผล 
วันท่ี 16 
กุมภาพันธ 

2563 

รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ของ นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ  ตําแหนง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหนากลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสขุภาพ 

รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 256๒) 
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นโยบายเรงรัด
ของผูบริหาร
กระทรวง

สาธารณสุข 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 256๒) 

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๒. รอยละของ
ประชากรสูงอายุ
ท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค 

๑. มีการทบทวน
สถานการณสุขภาพ
ผูสูงอายุกลุมเปาหมาย/ 
กลุมเสี่ยง และมีการ
วางแผน/ โครงการ/ 
Gap analysis 

๒. มีการทบทวน/ จัดทํา/ 
พัฒนาสื่อฯ เครื่องมือ 
Innovation (แนวทาง
คูมือ มาตรฐาน 
นวัตกรรม หลักสูตร) 

๓. มีการเตรียม/ จัดทํา
เครื่องมือ สื่อ คูมือ 
แนวทาง มาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน 
แนวทางการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และแนวทางการใช
โปรแกรมแบบคัดกรอง
สุขภาพผูสูงอายุผานระบบ
ออนไลน 

2. สนับสนุนการประเมินคัด
กรองการดําเนินงานผานเขต
สุขภาพครอบคลุมท่ัวประเทศ 
พรอมมีการบันทึกขอมูลเพ่ือ
วางแผน เฝาระวังผูสูงอายุใน
ชุมชน 

3. พัฒนาระบบขอมูล/ 
ฐานขอมูลและชองทางการ
สื่อสาร การเขาถึงระบบ
บริการ สุขภาพผูสูงอายุ 
H4U (สมุดบันทึกสุขภาพ
ประชาชน) 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สวนกลาง/เขตสุขภาพ/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

กรมอนามัย/ 
สํานักอนามัย

ผูสูงอายุ 

สํานักอนามัยผูสูงอายุ  
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นโยบายเรงรัด
ของผูบริหาร
กระทรวง

สาธารณสุข 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 256๒) 

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

และภาคีเครือขาย 
5. จัดทํา/พัฒนา หลักสูตร/คูมือ

แนวทาง/มาตรฐาน การ
สงเสริม ปองกันดานสุขภาพ
ในผูสูงอายุ 

- คูมือการดําเนินงานตัวชี้วัด
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของ
ผูสูงอายุ 

- สรางและพัฒนาแผนสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุ
รายบุคคล ในชุมชน 

6. สนับสนุนเครือขายชุมชน
ตนแบบ AFC แบบบูรณาการ
โดยทองถ่ิน ชุมชนมีสวนรวม 

7. ขับเคลื่อนเครือขายการ
ดําเนินงานการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุในพ้ืนท่ีผาน
กลไกครอบครัว/ชมรม
ผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ 
และชุมชน(บาน-ศาสนสถาน-
โรงเรียน-สถานบริการสุขภาพ 
แบบบูรณาการ) 
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นโยบายเรงรัด
ของผูบริหาร
กระทรวง

สาธารณสุข 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 256๒) 

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ 3 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๓. รอยละของ
ตําบลท่ีมีระบบ
การสงเสริม
สุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care : 
LTC) ในชุมชน
ผานเกณฑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

รอยละ 86.12 กรมอนามัย/ 
สํานักอนามัย 

ผูสูงอายุ 

ระบบรายงานโปรแกรม 
Long Term Care 3C 

 

มีเอกสาร 
แนบทาย 
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เอกสารแนบทายการรายงานผลตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของเด็กอายุ  0 - 5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย 
 

 
 
            

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 7 มกราคม 2563 
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เอกสารแนบทายการรายงานผลตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผานเกณฑ 
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