
นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค 

15 กันยายน 2560

แนวทางการบริหารงานและประเด็นเน้นหนัก
ของกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ปี 2561

การมอบหมายงาน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

ประเด็นเร่งรัดด าเนินการ

กรอบการน าเสนอ
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เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคมเพื่อ

ประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

ประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน
Goals

Vision

Mission

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
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4. Governance Excellence
ประกอบด้วย 5 แผนงาน 8 โครงการ

2. Service Excellence

CoC

1. Prevention Promotion
and Protection Excellence

3. People Excellence

15 แผนงาน 
45 โครงการ 
80 ตัวชี้วัด

ปี
2561 ยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสขุ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่มวัย 

(ด้านสุขภาพ)

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ

การป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย 4 แผนงาน 12 โครงการ

ประกอบด้วย 5 แผนงาน 22 โครงการ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ

ประกอบด้วย 1 แผนงาน 3 โครงการ

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ

การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน

การคลังสุขภาพ

การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมด้าน

สุขภาพ

การปรับโครงสร้าง
และพัฒนากฎหมาย

ด้านสุขภาพ

การพัฒนาระบบ
การแพทย์

ปฐมภูมิ (PCC)

การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 

(Service Plan)

การพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ

ระบบการส่งต่อ
อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์

การพัฒนาตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ

พ้ืนที่เฉพาะ

4WD
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- กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- สถาบันพระบรมราชชนก
- ส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กองการพยาบาล
- กองกลาง
- กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
- ส านักงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ
ที่ 3

องค์การเภสัชกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน)

หน่วยงานในก ากับของรองปลัดฯ (ด้านบริหาร)

CHRO
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พญ.พรรณพิมล วิปุลากร



CSO
- กองบริหารการสาธารณสุข
- ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
- กองกฎหมาย
- ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชด าร/ิโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
- ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว 
- คกก.กระจายอ านาจ

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพที่ 12

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทยฯ
กรมสุขภาพจิต
รพ.บ้านแพว้

หน่วยงานในก ากับของรองปลัดฯ (ด้านพัฒนาการแพทย์)
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นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ



CIO
- ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ส านักวิชาการ
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน   
- ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย
- ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ส านักสารนิเทศ

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 9

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย

หน่วยงานในการก ากับของรองปลัดฯ 
(ด้านพัฒนาการสาธารณสุข)

เขตสุขภาพที่ 10
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นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์



CFO

- กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(กระทรวง/สป.)

- กองบริหารการคลัง
- กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพที่ 6

มูลนิธิในก ากับฯ
สภาวิชาชีพ
สนง.ฌาปนกิจฯ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สปสช.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน่วยงานในการก ากับของรองปลัดฯ 
(ด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
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นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์



- กองการต่างประเทศ
- ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (IHPP)
- โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ (HITAP)
- กองตรวจราชการ

ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานในการก ากับของ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
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นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์



2
PCC

(สปค.สป.)

3
TB

(คร.)

1
พชอ.

(สปค./กบส./
สสว.)

4
Happy 
MOPH

(บค./กยผ.)

5
การเงินการคลัง

(กองเศรษฐกิจฯ/
กองบริหารการคลัง)

ค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง รมว.สธ. และ ปสธ.ปี
2561

10



7
RDU

(อย./กบส.)

8.1
ECS

(กรมการ
แพทย์)

6
GREEN & 
CLEAN 

Hospital
(กรมอนามัย)

8.2
EOC

(คร./สธฉ.)

9
One Day 
Surgery

(กรมการแพทย์)

ค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง ปสธ. และ ผตร.ปี
2561
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11.1
HA

(กบรส.)

11.2
รพ.สต.ติดดาว
(กยผ./สปค.)

10
Herbal City
(กรมการแพทย์

แผนไทย)

11.3
PMQA
(กพร.)

12
บริบทของเขต

สุขภาพ
(กองตรวจ
ราชการ)

เสนอ PA เขตละ 2 เรื่อง

ค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง ปสธ. และ ผตร.ปี
2561
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ประเด็นเร่งรัดด าเนินการ

การเร่งรัดการก่อสร้าง งบลงทุน ปี 2561

17,792 ล้านบาท

3,944 ล้านบาท 13,874 ล้านบาท

จัดท า TOR ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
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สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา
“ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้เป็นหมู่
ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้ส าเร็จ”

เนื่องในโอกาสผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าเฝ้าฯ
6 กรกฎาคม 256014



ขอบคุณครับ

Source of graphic : www.freepik.com
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