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ผู้รับผิดชอบ PA 

Excellence ประเด็น PA ผลการด าเนินงานปี 61 หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 
PP&P 

Service 
Governance 

Primary Care 
การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
- พชอ 
- PCC 
- รพสต.ติดดาว 

พชอ. : 100% เขตมีกลไกบริหาร (เป้าหมาย 50%) 
PCC : 1,044 ทีมสะสม(เป้าหมาย 845 ทีม) 
รพสต.ติดดาว : 17.13% (เป้าหมาย 25%) 

สปค. กรม สบส. 
กรมอนามัย 
กรมสุขภาพจิต 
กรมควบคุมโรค 
กบรส. และ สสว. 

Service RDU 
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

ขั้นที่ 1 : 80% (เป้าหมาย 80%) 
ขั้นที่ 2 : 15% (เป้าหมาย 20%) 

อย. 
กบรส. 

กรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Service TB 
การควบคุมป้องกันวัณโรค 

Success rate : 73.22% 
(เป้าหมาย 85%) 

กรมควบคุมโรค 
 

กรมการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กบรส. 

People HRH Transformation 
การปฏิรูปก าลังคนด้านสุขภาพ 

Retention rate : 95.31% (เป้าหมาย ≥85%) 
HPI : 56.7% 

บค. 
กยผ.  

ทุกกรม 
สบช. และ สบพช. 

Governance Digital Transformation 
การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ 

ศูนย์เทคฯ ทุกกรม 
กยผ.  

PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้รับผิดชอบ PA 

Excellence ประเด็น PA ผลการด าเนินงานปี 61 หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 
PP&P Mother & Child Health 

อนามัยแม่และเด็ก 
• อัตราตายมารดาไทย 19 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

(เป้าหมาย<20) 
• 0-5ปีพัฒนาการสมวัย 95.8% (เป้าหมาย 80%) 

กรมอนามัย กรมการแพทย์ 
กรมสุขภาพจิต 
กรมควบคุมโรค 
กบรส. 

PP&P GREEN&CLEAN Hospital 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในโรงพยาบาล 

รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก : 92.59% 
(เป้าหมาย 20%) 

กรมอนามัย กรม สบส. 
กรมควบคุมโรค 
กรมวิทยาศาสตร์ฯ 
สสอป. และ กบรส.  

Service ยาเสพติด ได้รับการบ าบัดและหยุดเสพต่อเนื่อง : Leading 94% 
(เป้าหมาย 90%) 
 Laging 61% (เป้าหมาย 50%) รอบ 6 เดือน 

ศอปส.สธ. 
กรมการแพทย์ 
กรมสุขภาพจิต 
กบรส. 

อย. 
กรมวิทยาศาสตร์ฯ 
กรม สบส. 

Service Fast Track 
การดูแลผู้ป่วยระบบ Fast track 
- Stroke 
- STEMI 
- SEPSIS 
- TRUAMA 

• อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง: 8.13% (เป้าหมาย≤7%) 
• อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ 14.8ต่อแสนประชากร 

(เป้าหมาย 27) 
• อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อแบบรุนแรง: 34.65% (เป้าหมาย 

30%) 

กรมการแพทย์ 
กบรส. 

สพฉ. 
สธฉ. 
 

PA อธิบดีและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้รับผิดชอบ PA 

Excellence ประเด็น PA ผลการด าเนินงานปี 61 หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 
Service Service Initiative Management 

Model 
การจัดระบบบริการเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
(ประเด็นเขตสขุภาพ) 

  หน.ผตร. 
กองตรวจราชการ 

ทุกกรม 

Governance Financial Management 
การบริหารการเงินการคลัง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน : 1.45% 
(เป้าหมาย 6%) 

กองเศรษฐกิจฯ กองบริหารการคลัง 
กลุ่มตรวจสอบภายในฯ 
ศูนย์เทคฯ 

Governance Quality Organization 
องค์กรคุณภาพ 
- HA 
- PMQA 
 

HA รพศ/รพท : 99.39% 
(เป้าหมาย 100%) 
HA รพช : 85.75% 
(เป้าหมาย 80%) 
PMQA ส่วนกลาง/สสจ : 100% (เป้าหมาย 60%) 
PMQA สสอ. : 100% 
(เป้าหมาย 20%) 
 

กพร. 
กบรส. 

ทุกกรม 
สรพ. 

PA อธิบดีและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
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แนวทางการจัดท าแผนรองรับ PA 

จัดส่งมาที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ภายในวันที่ 11 กันยายน 2561 ทาง spd.policy@gmail.com 6 
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แนวทางการชี้แจง PA 

จัดส่ง clip PA  
(ความยาวไม่เกิน 2 นาท)ี 

และสไลด์น าเสนอ ไม่เกิน 5 สไลด์ 
 

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 
ทาง spd.policy@gmail.com 
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• ประชุมปรึกษาหารือ 
แนวทางการจัดท า PA ปี 62 
ห้องประชุม 2 กยผ. 

Timeline การด าเนินงาน 

• ประชุม workshop  
ท าแผน PA ปี 62 
โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ 

• เสนอ PA ปี 62 (WM) • ประชุมสรุป PA 62 
• ก าหนดส่งข้อมูล PA ที่ปรับแก ้

ทาง spd.policy@gmail.com 

• ประชุมชี้แจงนโยบาย 62 
โรงแรมมิราเคิล 
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• ก าหนดส่ง clip PA 
• เสนอ PA ปี 62 (TBM) 

27 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61 4 ก.ย. 61 5 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 



(ร่าง) ก าหนดการมอบนโยบาย 
เวลา ก าหนดการ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.10 น. วีดิทัศน์แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และผลการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

09.10-09.40 การมอบนโยบายส าคัญ ปี 2562  
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  (ประธาน) 

09.40-10.30 น. ผลการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 และแนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
  โดย นพ. เจษฎา  โชคด ารงสุข, นพ. สุขุม  กาญจนพิมาย 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-11.00 น. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  โดย นพ. ศุภกิจ  ศิริลักษณ ์

11.00-11.15 น. ด้านบริหาร (PA: HRH Transformation, Digital Transformation, Financial Management) 
  โดย นพ.ไพศาล  ดั่นคุ้ม 

11.15-11.30 น. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ (PA: Primary care, Fast track, Quality Organization) 
  โดย  นพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล, นพ.สมศักดิ์   อรรฆศิลป์ 

11.30-11.45 น. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข (PA: TB, Green & Clean Hospital, Mother & Child Health) 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ,์ นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย, พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร 

11.45-12.00 กลุ่มภารกิจด้านสนบัสนุนงานบริการสขุภาพ (PA: ยาเสพติด, RDU)  
  โดย  นพ.พิศิษฐ ์ ศรีประเสริฐ, นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์, นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต, นพ.ธเรศ  กรัษรัยรวิวงค ์

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 9 
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