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3

กรอบการน าเสนอ

2

1 บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และกระบวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

PA ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข และข้อสั่งการในไตรมาสแรก

การประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข)

2



บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส านกัตรวจ/ 
ศูนยเ์ขตของกรมต่าง ๆ

Development/
Standardization

Execution/ 
Implementation

รมว./ผู้บริหารระดบัสูง

กรม/ส.ต่าง ๆ

สนย./กองแผนกรม

CIPO/ผู้ตรวจราชการ/รองอธิบดี

ส านกังานเขต /สสจ./
รพ./ สสอ./รพ.สต.

สบรส./ส านกัภายในกรม

CMEO/สาธารณสุข
นิเทศก/์ผู้ทรงฯ

พฒันานโยบาย

จัดท ากรอบงบประมาณ

พฒันาตัวชี้วัด

ออกแบบมาตรการ

จัดท า Action Plan

น าไปสูก่ารปฏบิตัิ

Monitoring

Evaluation

Report: 
Monthly, Quarterly

Monitoring &
Evaluation
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แผนปฏิบัติการ 
16 แผนงาน 
48 โครงการ

แผนเงินบ ารุง 
       แผนงบลงทุน

ติดตาม
ประเมินผล 

(Dashboard)
ประเมินผลเชิงคุณภาพ
แผนงานและโครงการ

ทบทวน 
ตัวช้ีวัด และมาตรการ

Action Plan
Oct

Nov

Jan

Apr

Jun

Execution
Mid Year Review

First Trimester 
Review

Execution

Evaluation

Follow up

กระบวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
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1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
4. ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแล
ระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

PA ปี 2560  กระทรวงสาธารณสุข

P&P 
Excellence

5. ร้อยละของต าบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชด าริ)
6. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า
7. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
8. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่

9. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
10. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด

11. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital

แผนงานที ่1
การส่งเสริม

สุขภาพทุกกลุ่มวัย

แผนงานท่ี 2
การป้องกัน
ควบคุมโรค

แผนงานที่ 3
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
คุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานที่ 4
การดูแล

สิ่งแวดล้อม
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12. ร้อยละของพื้นท่ีท่ีมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

PA ปี 2560  กระทรวงสาธารณสุข

Service
Excellence

13. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
14. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
15. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
16. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
17. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
18. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
19. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
20. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

21. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ

22. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
23. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ

แผนงานที่ 5
การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

แผนงานท่ี 6
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

แผนงานท่ี  7 
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

แผนงานท่ี 8 
การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน

บริการด้านสุขภาพ 6



24. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happy Work Life Index) และ MOPH  ไปใช้

PA ปี 2560  กระทรวงสาธารณสุข

People
Excellence

แผนงานท่ี 9
การพัฒนาระบบก าลังคน 

ด้านสุขภาพ
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25. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

PA ปี 2560  กระทรวงสาธารณสุข

Governance
Excellence

26. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

27. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

28. ร้อยละผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ต่างๆน าไปใช้ประโยชน์

แผนงานท่ี 10
ระบบธรรมาภิบาล
และคุณภาพการ

บริการจัดการภาครัฐ
แผนงานที่ 11 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 12
การบริหารจัดการ

ด้านการเงินการคลังสุขภาพ

แผนงานที่ 13 
การพัฒนางานวิจัยและ
องค์ความรู้ด้านสุขภาพ

29. ร้อยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้

แผนงานท่ี 14
ปรับโครงสร้างและการ

พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 8



5

ข้อสั่งการไตรมาสแรก ปี 2560 (ต.ค. – ธ.ค. 2559)

4

3

2

1 งบลงทุน

จัดท า action plan 16 แผนงาน 48 โครงการ ระดับเขต 
และระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2559

งบด าเนินการต้องได้ 33% เน้นอบรม 50%

เรื่องยาเสพติด เริ่มรับด าเนินการเดือนพฤศจิกายน 2559
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การป้องกันควบคุมโรค Zika



เขตสุขภาพท่ี 4
นครนายก

ผช.รมว. (นพ.ธวัช)/
นพ.เกียรติภูมิ รองปลัดฯ/
อด.กรม สจ./เลขาฯ อย.

เขตสุขภาพที่ 9 
นครราชสีมา

เขตสุขภาพที่ 11 
ระนอง
ท่ีปรึกษา รมว.(พญ.มยุรา) / 
พญ.ประนอม รองปลัดฯ
อด.กรม พ. / กรมพัฒน์ฯ

  ก าหนดการประชมุรบัฟังการขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี(ด้านสาธารณสุข)

20 ต.ค. 5918 ต.ค. 59

เขตสุขภาพที่ 1 
น่าน

เลขา รมว.สธ. (นพ.กิตติศักด์ิ)/ 
นพ.สมศักด์ิ รองปลัดฯ/อด.กรมอน.
ผช.ปลัด (นพ.สุระ)

เขตสุขภาพท่ี 10 
ยโสธร

ท่ีปรึกษา รมว.(พญ.มยุรา) / 
พญ.ประนอม รองปลัดฯ
อด.กรม พ. / กรมพัฒน์ฯ

เขตสุขภาพท่ี 7
กาฬสินธ์

ประธานท่ีปรึกษา รมว.สธ. (นพ.เสรี)
นพ.สุวรรณาชัย รองปลัดฯ
อด.กรม คร.

เขตสุขภาพท่ี 12
ตรัง

ท่ีปรึกษา รมว.(นพ.ชาตรี)/
อด.กรมสบส./อด.กรมวิทย์/
ผช.ปลัด (นพ.พิทักษ์พล)

เขตสุขภาพที่ 3 
อุทัยธานี
รมว.สธ.
ปลัด สธ.

28 ต.ค. 59

ท่ีปรึกษา รมว.(นพ.ชาตร)ี/
อด.กรมสบส./อด.กรมวิทย์/
ผช.ปลัด (นพ.พิทักษ์พล)

1 พ.ย. 59

เขตสุขภาพที่ 6
ปราจีนบุรี
รมว.สธ./
ปลัด สธ.

เขตสุขภาพที่ 2 
อุตรดิตถ์
เลขา รมว.สธ. (นพ.กิตติศักด์ิ)/ นพ.สมศักด์ิ รองปลัดฯ/
อด.กรมอน./ผช.ปลัด (นพ.สุระ) เขตสุขภาพที่ 8 - เลย

ประธานท่ีปรึกษา รมว.สธ. (นพ.เสรี)
นพ.สุวรรณาชัย รองปลัดฯ

อด.กรม คร.

เขตสุขภาพที่ 5 
นครปฐม
ผช.รมว. (นพ.ธวัช)/นพ.เกียรติภูมิ รองปลัดฯ/
อด.กรม สจ./เลขาฯ อย.

19 ต.ค. 59 27 ต.ค. 59
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3

2

  การประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติระดับเขต 
(เน้น 14 ประเด็น 29 ตัวช้ีวัด)  

โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

กรอบการน าเสนอ

1

ระยะเวลาน าเสนอ ท่านละ 10 นาที 

การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
สู่การปฏิบัติระดับเขต (เน้น 14 ประเด็น 29 ตัวช้ีวัด)

โดย สาธารณสุขนิเทศ 

ผู้บริหารจากส่วนราชการระดับเขต จังหวัด อ าเภอ ในเขตสุขภาพท่ี 1 - 12
ผู้แทนจากหน่วยงานในระดับเขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล ในเขตสุขภาพท่ี 1 - 12
ผู้แทนจากหน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาค 
คณะผู้ติดตามผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักบริหารการสาธารณสุข  กลุ่มประกันสุขภาพ ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน                              ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด 
(เน้น 14 ประเด็น 29 ตัวช้ีวัด) 

โดย นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด (ทุกจังหวัด) 
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การแต่งกาย ชุดสีฟ้า กระทรวงสาธารณสุข

โดยเขตสุขภาพที่ 1 - 12 และจังหวัดภายในเขตสุขภาพ

สถานที่ประชุม

หน่วยงานรับผิดชอบการจัดประชุมฯ

ในพื้นที่จังหวัดท่ีก าหนด (เขตสุขภาพท่ี 1 – 12)

  การประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

สื่อประกอบการรบัฟัง

วิดิทัศน์ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข) สไลด์ และ 
Template Performance Agreement (PA) แผ่นพับ 
แผนยุทธ์ฯ 20 ปี ตัวชี้วัด และ KPI-Template 96 ตัว 12


