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นโยบายเรงรัด
ของผูบริหาร
กระทรวง

สาธารณสุข 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน (ไตรมาส ๓: 1 ตุลาคม 2562 – 3๐ มิถุนายน 2563) 

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ ๙ เดือน 

 
หมายเหตุ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๑. สุขภาพ 
    ทุกกลุมวัย 

Promotion, Prevention & Protection Excellence 
แผนงานท่ี ๑:  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
คนไทยทุกกลุมวัย 
(ดานสุขภาพ) 

๑. รอยละของเด็ก
อายุ  ๐ - ๕ ป 
ท้ังหมดตามชวง
อายุท่ีกําหนดมี
พัฒนาการสมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ๘5 
 

รอยละ 82.1 กรมอนามัย/ 
สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็ก
แหงชาติ 

ขอมูลจาก  
ระบบ HDC 

กระทรวงสาธารณสขุ 
เปนขอมูล  

ต.ค.62 - มิ.ย.63 
ประมวลผล ณ 

วันท่ี 2 กรกฎาคม 
2563 

ขอมูลเดือน
มิถุนายน2563 
ยังไมรวมเด็ก 
ท่ีมีพัฒนาการ

สมวัยหลัง
ติดตาม 30 วัน 
(สมวัย2) หาก
ตองการขอมูล
ผลงาน รอบ 

9 เดือน ตองรอ
ประมวลผล 
วันท่ี 16 
สิงหาคม 
2563 

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

รอบ ๙ เดือน (ไตรมาส ๓: 1 ตุลาคม 2562 – 3๐ มิถุนายน 2563) 
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นโยบายเรงรัด
ของผูบริหาร
กระทรวง

สาธารณสุข 
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แผนงาน ตัวช้ีวัด 
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รอบ ๙ เดือน (ไตรมาส ๓: 1 ตุลาคม 2562 – 3๐ มิถุนายน 2563) 

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/

ผูรายงาน 

แหลงขอมูล 
รอบ ๙ เดือน 

 
หมายเหตุ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๒. รอยละของ
ประชากรสูงอายุท่ี
มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค 

1. มีบุคลากรและภาคี
เครือขายท่ีไดรับการ
พัฒนา  

2. มีการนําเครื่องมือ/คูมือ/
หลักสูตรไปใช 

3. มีการดําเนินการแลวเสร็จ
รอยละ ๘0 

4. มีการกํากับ ติดตาม เยี่ยม
เสริมพลัง 

๕. มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานรอบ ๖ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 

1. มีบุคลากรไดรับการอบรม
จํานวน 50 ราย (19 - 20 
ธันวาคม 2562) 

2. ศูนยอนามัยที่ 1 - 12 และ
สสม. มีการนําคูมือการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดรอยละ 
ของประชากรสูงอายุ         
ที่พึงประสงคประจาํป 2563 
ไปใชในการดําเนนิงาน 

3. มีการดําเนินงานแลวเสร็จ 
รอยละ 100 และผลการ
สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ    
ที่พึงประสงคของผูสูงอายุ  
ทั้ง 5 ดาน ระดับประเทศ   
อยูที่รอยละ 34.53 (ขอมูล 
ณ 30 มิถุนายน 2563) 

4. มีการประชุมชี้แจงและอบรม
เชิงปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน  
ในระดับศูนยอนามัย จาํนวน 
3 คร้ัง (28 - 29 ต.ค.

กรมอนามัย/ 
สํานักอนามัย

ผูสูงอายุ 

1. Application 
H4U 

2.โปรแกรม 
Health KPI 

 
 

(QR code 
สําหรับ 
ดาวโหลดเลม
คูมือฯ) 
มีเอกสาร 
แนบทาย 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

2562, 13 พ.ย. 2562, 
19 - 20 ธ.ค. 2562) และ
มีการกํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงาน ทุกเดือน 

๕. มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานรอบ ๖ เดือน    
ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓. รอยละของตําบล
ท่ีมีระบบการ
สงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long Term 
Care : LTC) ใน
ชุมชนผานเกณฑ  

 
 
 
 
 

- 
 

รอยละ 91.65 กรมอนามัย/ 
สํานักอนามัย

ผูสูงอายุ 

- ระบบโปรแกรม     
  Long Term 
  Care (3C) 
  http://ltc. 
  anamai.moph. 
  go.th/ 
- ระบบรายงาน 
  ตัวช้ีวัดกระทรวง 
  สาธารณสุข 
  http://health 
  kpi.moph. 
  go.th/kpi2/kpi/ 
  index2/ 

ผลงาน
สามารถเปดดู
ไดตาม Link 
แหลงขอมูล 
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เอกสารแนบทายตัวช้ีวัดที่ 1  
รอยละของเด็กอายุ  0 - 5 ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย 

 
 

ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
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เอกสารแนบทายตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค 
  
ผลลัพธการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวง/กรมอนามัย 
  

  ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร (ระบุช่ือตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย) :  รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค (ณ ไตรมาส 4 รอยละ 60)   

ศูนยอนามัย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนที่ผานเกณฑ จํานวนทั้งหมด รอยละ/อัตรา 
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม 3,160 14,295 22.10 
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก 19,302 58,116 33.21 
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค 3,333 11,054 30.15 
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี 3,283 11,520 28.49 
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี 34,176 64,802 52.74 

ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี 7,129 35,420 20.12 

ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน 740 1,226 60.36 
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธาน ี 4,834 12,671 38.15 
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา 5,454 26,764 20.38 
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 2,868 12,144 23.61 
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 19,507 49,484 39.42 
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา 5,405 18,728 28.86 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3 24 12.5 

ภาพรวมประเทศ 109,194 316,248 34.53 
 
ที่มา :  1. Application Health for You (H4U) หรือสมุดสุขภาพประชาชน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤตกิรรมสุขภาพที่พงึประสงค์ ไตรมาส 3 

ภาพรวมประเทศ ศนูย์อนามยัท่ี 1 ศนูย์อนามยัท่ี 2 ศนูย์อนามยัท่ี 3 ศนูย์อนามยัท่ี 4 ศนูย์อนามยัท่ี 5 ศนูย์อนามยัท่ี 6 

ศนูย์อนามยัท่ี 7 ศนูย์อนามยัท่ี 8 ศนูย์อนามยัท่ี 9 ศนูย์อนามยัท่ี 10 ศนูย์อนามยัท่ี 11 ศนูย์อนามยัท่ี 12 สสม. 
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เอกสารแนบทายตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผานเกณฑ 
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