
แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นพ.พงศธร พอกเพ่ิมด ี

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

14 กันยายน 2560 



การทบทวนแผนยุทธศาสตรชาต ิ

ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กรอบการนําเสนอ 

1 

2 



การดําเนินการพิจารณาแผนงาน โครงการ 

และตัวช้ีวัดที่ผานมา 

PLAN DO 

CHECK ACT 

รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํา 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

ดานสาธารณสุข 

เริ่มนําแผนไปสูการปฏิบัติ  

มี.ค. – ก.ค. 59 
ก.ย. 59 – มี.ค. 60 

• รายงานผลการตรวจราชการ 

กระทรวงรอบท่ี 1  

• จัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนฯ  

รวมกับนักยุทธ กรม  

เขต ผูเชี่ยวชาญ 

และผูบริหาร  

ปรับแกไขเพ่ือจัดทํา 

แผนป 2561 

มิ.ย. – ก.ค. 60 
ส.ค. – ก.ย. 60 



การทบทวนแผนงาน โครงการและตัวช้ีวัด 

ปงบประมาณ 2561 

เหตุผลในการปรับแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด 

• ลดความซ้ําซอน 

• เพิ่มตัวชี้วัดที่ตอบสนอง MOPH 4.0 และ แผนปฏิรูป  

  1 ป 4 เดือน 

• ยายตัวชี้วัดที่ไมสามารถรายงานความกาวหนา และ 

  ผลลัพธรายป ไปไวในระบบรายงานอ่ืนๆ 



การทบทวนแผนงาน โครงการและตัวช้ีวัด 

ปงบประมาณ 2561 

16 แผนงาน 

• รวมแผนงาน 2+3  

เขาดวยกัน (แผนงานปองกันฯ 

+แผนงานการลดปจจัยเสี่ยง) 

• ยกเลิก 2 แผนงาน  

(4.0 และคุณภาพหนวยงาน) 

• เพิ่ม 2 แผนงาน (DHB, 

อุตสาหกรรมการแพทย) 

15 แผนงาน 

48 โครงการ 

• ยกเลิก  9 โครงการ 

• รวมโครงการ 40+41 

และ 46+47  

• เพิ่ม  8  โครงการ 

• คงไว  35  โครงการ 

• ปรับชื่อ  2  โครงการ 

45 โครงการ 

96 ตัวชี้วัด 

• ยาย 7 ตัวชี้วัด ไปไวใน 

Survey box 

• ยกเลิก 14  ตัวชี้วัด 

• เพิ่ม    5  ตัวชี้วัด 

• คงไว  74  ตัวชี้วัด  

• แกไข  2  ตัวชี้วัด 

80 ตัวชี้วัด 

ป 2560 

ป 2561 



แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข 

เปนองคกรหลักดานสุขภาพ 
ที่รวมพลังสังคมเพ่ือ 

ประชาชนสุขภาพด ี

      พัฒนาและอภิบาล 

ระบบสุขภาพอยางมีสวนรวม

และยั่งยืน 

ประชาชนสุขภาพดี 

เจาหนาที่มีความสุข 

ระบบสุขภาพย่ังยืน 

Vision 

Mission Goals 



แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข 

4 Excellence 

Strategies 

สงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคเปนเลิศ 
บริการเปนเลิศ 

บุคลากรเปนเลิศ 

บริหารเปนเลิศ 

ดวยธรรมาภิบาล 

P&P 

Excellence 

People 

Excellence 
Governance 

Excellence 

4 แผนงาน 5 แผนงาน 

1 แผนงาน 5 แผนงาน 

Service 

Excellence 



แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข 

Promotion Prevention & Protection Excellence 
สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนไทยทุกกลุมวัย  

(ดานสุขภาพ) 

การพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตระดับอําเภอ 

การปองกันควบคุมโรค

และลดปจจัยเสี่ยง 

ดานสุขภาพ 

การบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย 4 แผนงาน 12 โครงการ 



แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข 

Service Excellence 
บริการเปนเลิศ 

การพัฒนาระบบการแพทย 

ปฐมภูมิ (PCC) 

การพัฒนา 

ระบบบริการสุขภาพ  

(Service Plan) 

การพัฒนาระบบการแพทย 

ฉุกเฉินครบวงจรและ 

ระบบการสงตอ 

อุตสาหกรรม 

ทางการแพทย 

การพัฒนาตามโครงการ

พระราชดําริและพ้ืนที่

เฉพาะ 

ประกอบดวย 5 แผนงาน 22 โครงการ 



แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข 

People Excellence 
บุคลากรเปนเลิศ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาํลงัคนดานสุขภาพ 

ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 โครงการ 

Code of Conduct 

We are  

MOPH 

Happy Public  

Organization Index 

1. Public Health 

Knowledge 
2. Leadership 

4. Professional 

3. General 

Management 

Happ   nometer 



แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข 

Governance Excellence 
บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 

การพัฒนาระบบ 

ธรรมาภิบาลและ 

องคกรคุณภาพ 

การพัฒนาระบบ 

ขอมูลสารสนเทศ 

ดานสุขภาพ 
การบริหารจัดการ 

ดานการเงิน 

การคลังสุขภาพ 

การพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมดาน

สุขภาพ 

การปรับโครงสราง 

และพัฒนากฎหมาย 

ดานสุขภาพ 

ประกอบดวย 5 แผนงาน 8 โครงการ 



คํารับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

PP&P Excellence 

พชอ. 1 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ 

ตัวชี้วัด 
รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ  ท่ีมีคุณภาพ 

PCC 2 

PP&P Excellence 

Service Excellence 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ  

(Primary Care Cluster) 

ตัวชี้วัด 
รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปด

ดําเนินการในพ้ืนท่ี  

  (Primary Care Cluster) 



คํารับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตาม

โครงการพระราชดําริและพ้ืนที่เฉพาะ 

ตัวชี้วัด 

อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวย 

วัณโรคปอดรายใหม 

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กําลังคนดานสุขภาพ 

ตัวชี้วัด 

• รอยละของหนวยงานท่ีมีการนําดัชนี

ความสุขของคนทํางาน  

(Happinometer) ไปใช 

• อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ 

(Retention Rate) 

Service Excellence 

TB 3 

People Excellence 

Happy MOPH 
(Retention Rate) 

4 



คํารับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการ

ดานการเงินการคลังสุขภาพ 

ตัวชี้วัด 

รอยละของหนวยบริการท่ีประสบ 

ภาวะวิกฤติทางการเงิน 

Governance Excellence 

การเงนิการคลัง 5 



คํารับรองการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 
รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ  

GREEN&CLEAN Hospital 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(Service Plan) 

GREEN & CLEAN Hospital 6 
PP&P Excellence 

RDU 7 
Service Excellence ตัวชี้วัด 

รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยาง 

สมเหตุผล (RDU) 



คํารับรองการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรค

และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 

ตัวชี้วัด 
รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการ 

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู

สถานการณ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ไดจริง 

EOC 8 
PP&P Excellence 

ECS 8 
Service Excellence 

ตัวชี้วัด 
อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤต

ฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล

ระดับ F2 ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ Admit)  



คํารับรองการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ (Service Plan) 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย 

ตัวชี้วัด 
รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ 

One Day Surgery 

ตัวชี้วัด 

จํานวนเมืองสมุนไพรอยางนอย 

เขตละ 1 จังหวัด  

One Day Surgery 9 

Herbal City 10 

Service Excellence 

Service Excellence 



คํารับรองการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบ 

ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการของสวนราชการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขสูเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

• รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ

รับรอง HA ข้ัน 3 

• รอยละของ รพ.สต.  ท่ีผานเกณฑการ

พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

องคกรคุณภาพ 

(HA,รพ.สต.ตดิดาว,PMQA) 

Governance Excellence 

1

1 

ประเด็นเพ่ิมเตมิตาม 

บรบิทของเขตสุขภาพ 1

2 



ขอบคุณครับ 
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