ประเด็นคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข (PA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
11 กันยำยน 2560

กรอบกำรนำเสนอ

กรอบกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข ปี 2561

PA ผู้บริหำรปี 2561

Timeline

ระบบ SMS

กรอบกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 20 ปี
ด้ำนสำธำรณสุข ปี 2561

15 แผนงำน 45 โครงกำร 80 ตัวชี้วัด
4. Governance Excellence
แผนงำนที่ 11 : กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
แผนงำนที่ 12 : กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
แผนงำนที่ 13 : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ
แผนงำนที่ 14 : กำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ
แผนงำนที่ 15 : กำรปรับโครงสร้ำงและกำรพัฒนำกฎหมำยด้ำนสุขภำพ

1. Prevention Promotion
and Protection Excellence
แผนงำนที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้ำนสุขภำพ)
แผนงำนที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
แผนงำนที่ 3 : กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้ำนสุขภำพ
แผนงำนที่ 4 : กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

3. People Excellence
CoC

แผนงำนที่ 10 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
กำลังคนด้ำนสุขภำพ

2. Service Excellence
แผนงำนที่ 5 : กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
แผนงำนที่ 6 : กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
แผนงำนที่ 7 : กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบกำรส่งต่อ
แผนงำนที่ 8 : กำรพัฒนำตำมโครงกำรพระรำชดำริและพืน้ ที่เฉพำะ
แผนงำนที่ 9 : อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ครบวงจร

ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น

5
1
DHB
(กบรส./สสว.)
2
PCC
(สปค.สป.)

3
TB
(คร.)

4
Happy
MOPH
(บค./กยผ.)

กำรเงินกำรคลัง
(กองเศรษฐกิจฯ)

ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น

9
6
Green &
Clean
Hospital
(กรมอนำมัย)

7
RDU
(อย./กบรส.)

8.1
ECS
(กรมกำร
แพทย์)

8.2
EOC
(คร./สธฉ.)

One Day
Surgery
(กรมกำรแพทย์)

ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น

เสนอ PA เขตละ 2 เรื่อง
12
10
Herbal City
(กรมกำรแพทย์
แผนไทย)

11.1
HA
(กบรส.)

11.2
รพ.สต.ติดดำว
(กยผ./สปค.)

11.3
PMQA
(กพร.)

บริบทของเขต
สุขภำพ
(กองตรวจ
รำชกำร)

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรแพทย์)

กบส./
สสว.

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)
ไตรมำส 1

1. สร้ำงกลไกขับเคลื่อน
DHS
ไตรมำส 2

2. พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับอำเภอ

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
DHB
2. กำรประชุม จัดทำแผน
อย่ำงน้อย 2 ประเด็น

ไตรมำส 3

3. ดำเนินกำร บริหำร
จัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม

ไตรมำส 4

4. สรุปผลกำรดำเนินกำร
ผลลัพธ์ร้อยละ 50

3. เสริมสร้ำงศักยภำพ
DHB

(PP&P)

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 50
ของคณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
(DHB) ที่มีประสิทธิภำพ

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรแพทย์)

พัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ

สปค.สป.
1. พัฒนำรูปโครงสร้ำง
และกำรจัดบริกำร

ไตรมำส 1

2. พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกำลังคน
และทีมสุขภำพ
3. พัฒนำระบบ
สนับสนุนกำรพัฒนำ
เครือข่ำย

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

(Service)

เปิดคลินิกหมอครอบครัว 20% ของแผน
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวฯ1 แห่ง/เขต

ตัวชี้วัด

เปิดคลินิกหมอครอบครัว

30% ของแผน
เปิดคลินิกหมอครอบครัว

70% ของแผน

ร้อยละของคลินิก
หมอครอบครัว
ที่เปิดดำเนินกำรในพื้นที่
(Primary Care Cluster)
(ร้อยละ 36/ 1,170 ทีม)

เปิดคลินิกหมอครอบครัว 90% ของแผน
ไตรมำส 4
มีสถำบันหลักที่ผลิตแพทย์ด้วยหลักสูตร Formal training
หรือ In-service training 1 แห่ง/เขต
มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

4. ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์ฯ

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุข)

เฉลิมพระเกียรติ ร.10
(กำรดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค)

คร.

ไตรมำส 1

1. ลดกำรเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวัณโรค
ไตรมำส 2

2. ลดกำรขำดยำใน
ผู้ป่วยวัณโรค
ไตรมำส 3

3. พัฒนำระบบกำร
ส่งต่อและติดตำม
กำรรักษำ

(Service)

1. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ขนำดและควำมรุนแรงของปัญหำ
2. จัดทำแผนงำนเพื่อลดกำรเสียชีวิต กำรขำดยำ และ
พัฒนำระบบกำรส่งต่อและติดตำมผลกำรรักษำ
3. อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรำยใหม่ลดลง
4. อัตรำกำรขำดยำของผู้ป่วยวัณโรคปอด
รำยใหม่ลดลง
5. อัตรำกำรโอนออกและไม่มีผลกำรรักษำ
ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ลดลง

ตัวชี้วัด

อัตรำควำมสำเร็จ
กำรรักษำผู้ป่วยโรคปอด
รำยใหม่
(เป้ำหมำย ≥ ร้อยละ 85)

8. อัตรำควำมสำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 85 (ประเทศ)
ไตรมำส 4
9. อัตรำควำมครอบคลุมกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB
Treatment Coverage) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2559
มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนบริหำร)

Happy MOPH กระทรวงสำธำรณสุข

บค./กยผ.

(People)

ไตรมำส 1 -

1. กำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลกำลังคนด้ำน
สุขภำพ
2. เสริมสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรธำรงรักษำ/กำรคง
อยู่ของบุคลำกร
3. สร้ำงควำมยั่งยืนใน
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคค

ฐำนข้อมูล HROPS มีควำมถูกต้อง
- มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำลังคนฯ

- มี Model กำรจัดทำแผนกำลังคน
ไตรมำส 2 ด้ำนสุขภำพฯ 5 ปี
- มี Career Model และ
เกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำฯ
ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ร้อยละ 60 ของหน่วยงำน
มีกำรนำดัชนีควำมสุขของคนทำงำน
(Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่
ระดับที่ 4 ขึ้นไป

Retention rate
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

อัตรำกำรคงอยู่
ของบุคลำกรสำธำรณสุข
(Retention rate)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพ)

กอง
เศรษฐกิจฯ

บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง

1. จัดสรรเงินอย่ำง
พอเพียง

2. ติดตำมกำกับ
ด้วยแผนทำงกำรเงิน
3. สร้ำงประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร
4. พัฒนำกำรบริหำร
ระบบบัญชี
5. พัฒนำเครือข่ำยและ
ศักยภำพบุคลำกร

(Gov.)

หน่วยบริกำรมีแผนทำงกำรเงิน
ไตรมำส 1
(Planfin) ที่มีควำมครบถ้วน
ถูกต้อง ร้อยละ 100
ไตรมำส 2

ไม่เกินร้อยละ 6

ไตรมำส 3

ไม่เกินร้อยละ 6

ไตรมำส 4

ไม่เกินร้อยละ 6

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของหน่วยบริกำร
ที่ประสบภำวะวิกฤต
ทำงกำรเงิน ระดับ 7

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุข)

บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภำพประชำชน
จำกมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot zone)

กรมอนำมัย

(PP&P)

ไตรมำส 1 รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯ

1. สร้ำง
กระบวนกำรพัฒนำ

ระดับพื้นฐำน
ขึ้นไป ร้อยละ 90

รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐำน
ไตรมำส 2
ขึ้นไป ร้อยละ 95
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50
ไตรมำส 3

2. พัฒนำระบบ
ให้ยั่งยืน

รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐำน
ขึ้นไป ร้อยละ 100

รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดีมำก
ไตรมำส 4
ร้อยละ 20
ระดับดีมำกอย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯ
ระดับดีมำก ร้อยละ 20
โดยมี รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯ
ระดับดีมำก อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพ)

ป้องกันและควบคุมกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพและกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุสมผล

อย./กบรส.

ไตรมำส 1

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60
ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5

ไตรมำส 2

- RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70
ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10
- ส่วนกลำงมีแนวทำงกำรจัดกำร
AMR อย่ำงบูรณำกำรของ รพ.

1. ส่งเสริมกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผล
2. กำรควบคุมกำร
กระจำยยำต้ำนจุลชีพ
อย่ำงเหมำะสม

3. กำรจัดกำรกำรดื้อยำ
ต้ำนจุลชีพ (AMR)
อย่ำงบูรณำกำร

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

- RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80
ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15
- รพ. ร้อยละ 40 มีระบบจัดกำร
AMR อย่ำงบูรณำกำร
- RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80
ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20
- รพ. ร้อยละ 70 มีระบบจัดกำร
AMR อย่ำงบูรณำกำร

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

(Service)

ตัวชี้วัด
1. รพ. ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล
ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80 และ
ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20
2. ร้อยละของ รพ. ระบบ
จัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรแพทย์)

พัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบกำรส่งต่อ

กรมกำร
แพทย์
1. ER คุณภำพ

ไตรมำส 1

2. จัดกำรสำธำรณภัย
ในสถำนพยำบำล
3. ผลิต/พัฒนำบุคลำกร
4. ระบบข้อมูล
5. กำรป้องกัน

(Service)

- ทำ National Triage Guideline
- ทำมำตรฐำนข้อมูลห้องฉุกเฉิน

รพ.F2 ร้อยละ 30 มีกำร
ไตรมำส 2
ประเมิน HSI และร้อยละ 60
ส่งข้อมูลแฟ้ม Accident
รพ.F2 ร้อยละ 60 มีกำร
ไตรมำส 3
ประเมิน HSI และร้อยละ 80
ส่งข้อมูลแฟ้ม Accident
ไตรมำส 4 รพ.F2 ร้อยละ 80 มีกำร
ประเมิน HSI และร้อยละ 90
ส่งข้อมูลแฟ้ม Accident

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

อัตรำกำรเสียชีวิตของ
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ภำยใน 24 ชั่วโมง
ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุข)

คร./สธฉ.

พัฒนำระบบกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพ

1. พัฒนำผู้บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ฯ ระดับจังหวัด

ร้อยละ 85 ของจังหวัดมีผู้บัญชำกำรฯ
ไตรมำส 1
ระดับจังหวัดผ่ำนหลักสูตร ICS
สำหรับผู้บริหำร
ไตรมำส 2

2. เตรียมเฝ้ำระวัง/
ประเมินสถำนกำรณ์ฯ
ระดับจังหวัด

3. ซ้อมแผนตำมระบบ
บัญชำกำรฯ
ระดับจังหวัด

(Service)

ร้อยละ 85 ของจังหวัดมีกำร
เฝ้ำระวังและมีทีมปฏิบัติกำรฯ

ร้อยละ 85 ของจังหวัด
ไตรมำส 3 มีรำยงำนกำรประเมิน
สถำนกำรณ์โรคและ
ภัยสุขภำพ
ไตรมำส 4

ร้อยละ 85 ของจังหวัด
มีแผนเผชิญเหตุฯ

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 85 ของจังหวัดมี
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์ (SAT)
ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรแพทย์)

พัฒนำระบบบริกำร One Day Surgery

กรมกำร
แพทย์

(Service)

ไตรมำส 1 ข้อมูล

1. พัฒนำระบบกำร
เบิกจ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำล
2. พัฒนำและจัดตั้ง
One day Surgery
Unit
3. พัฒนำศักยภำพกำร
รักษำพยำบำล

reimbursement
ที่เป็นธรรมใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

โรงพยำบำลระดับ A
ให้บริกำร ODS
ได้อย่ำงน้อย 1 แห่ง/เขต
โรงพยำบำลระดับ S,M1
ให้บริกำร ODS
ได้อย่ำงน้อย 1 แห่ง/เขต

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่
เข้ำรับบริกำรผ่ำตัดแบบ
One Day Surgery
(ร้อยละ 15)

ข้อมูลในกำรวำงแผน
ไตรมำส 4
ปรับปรุงกำรดำเนินงำน
และกำรประเมินประสิทธิภำพโครงกำร
มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรแพทย์)

พัฒนำเมืองสมุนไพร

กรมกำรแพทย์
แผนไทย

จังหวัดนำร่อง

1. สร้ำงควำมเข้มแข็ง

2. พัฒนำคุณภำพ
วัตถุดิบสมุนไพร
3. ขยำยช่องทำงกำร
ใช้ประโยชน์/เพิ่มมูลค่ำ
4. ส่งเสริมกำรใช้
สมุนไพร

(Service)
จังหวัดส่วนขยำย

มีฐำนข้อมูลสมุนไพร
มีกลุ่มแกนนำ
ไตรมำส 1
ของจังหวัด
สมุนไพร
อย่ำงน้อย 1 กลุ่ม
มีโรงงำนผ่ำน
ไตรมำส 2 GMP อย่ำงน้อย
1 แห่ง

มีโรงงำนเตรียมเข้ำ
มำตรฐำน GMP
อย่ำงน้อย 1 แห่ง

ตั้ง
เพิ่ม
ไตรมำส 3
shop/outlet shop/outlet
ปีละ 1 แห่ง 1แห่ง/จังหวัด
ไตรมำส 4

ตัวชี้วัด

จำนวนเมืองสมุนไพร
อย่ำงน้อยเขตละ
1 จังหวัด

- มูลค่ำกำรใช้สมุนไพรทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
- ผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรแผนไทยฯ ที่ได้มำตรฐำน ร้อยละ 20

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรแพทย์)

พัฒนำองค์กรคุณภำพ (HA)

กบส.

รพศ./รพท./
ไตรมำส 1 รพ.สังกัดกรม

1. จัดให้มีกลไกระดับ
กรม เขต สุขภำพ
จังหวัด
2. มีกำรวำงแผน
ด้ำนคุณภำพเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ำย
3. สร้ำงกลไกหลัก
ระดับจังหวัดในกำร
วำงแผน

98.18%

ไตรมำส 2

99.39%

(Gov.)
รพช.

74.36%

76.28%

ไตรมำส 3

100%

78.21%

ไตรมำส 4

100%

80%

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ รพ.สังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข
มีคุณภำพมำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุข)

พัฒนำองค์กรคุณภำพ (รพ.สต.ติดดำว)

กยผ./สปค.
1. ปรับปรุงเกณฑ์ฯ

ไตรมำส 1

2. พัฒนำคณะทำงำน
ทุกระดับ

ไตรมำส 2

3. สื่อสำร ชี้แจง
ประชำสัมพันธ์

ไตรมำส 3

4. พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลปฐมภูมิ

ไตรมำส 4

5. ติดตำมประเมินผล

(Gov.)

- ประชุมชี้แจง
- อบรม ครู ก.
- ทำคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพฯ
- อบรม ครู ก. ครู ข.
- ตั้งทีมพัฒนำ/ประเมินระดับ
จังหวัด 1 ทีม อำเภอ 1 ทีม
รพ.สต.ร้อยละ 100
ที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ฯ
มีกำรประเมินตนเอง

รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ
ร้อยละ 25 (สะสม)

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ รพ.สต.
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ
รพ.สต. ติดดำว

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ด้ำนบริหำร)

พัฒนำองค์กรคุณภำพ (PMQA)

กพร.สป.

ไตรมำส 1 ดำเนินกำรภำคบังคับ

(Gov.)

2

หมวด

1. ประกำศนโยบำยฯ

2. ส่งเสริมส่วน
รำชกำรใน สป.
ดำเนินกำรฯ
3. ติดตำม ประเมินผล
กำรดำเนินงำน

ระดับควำมสำเร็จของกำร
ไตรมำส 2
พัฒนำองค์กรในหมวด
ที่ดำเนินกำร
ไตรมำส 3

ผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ในหมวดที่ดำเนินกำร

ร้อยละของส่วนที่ดำเนินกำร
ไตรมำส 4
ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด

มำตรกำร ระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

ระดับควำมสำเร็จของกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐของ
ส่วนรำชกำรในสังกัด
สป.สธ.

Timeline กำรจัดทำ Action Plan PA ผู้บริหำร ปี 2561
นำเสนอ House Model
โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก
ห้อง กยผ.2
09.00 – 12.00 น.

9 ส.ค. 60

ประชุมพิจำรณำ
Action plan/Template KPI
(เจ้ำภำพหลัก+เขต)
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
09.00 – 16.30 น.

15 ส.ค. 60

17 ส.ค. 60

นำเสนอ Action Plan
PA ปี 2561
ที่ประชุมกระทรวงฯ
โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์

29 ส.ค. 60
5 ก.ย. 60

หน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก
นำเสนอ Action Plan
ส่ง House Model และ
PA ปี 2561
รำยละเอียด Action plan
ที่ประชุม TBM/
ให้ กยผ. ทำง
ประชุม สป.
bops.hr@gmail.com
ปรับแก้/ส่งกลับ กยผ.
ภำยใน 21 ส.ค.

11 ก.ย. 60

15 ก.ย. 60

มอบนโยบำย ปี 2561
โรงแรมเซ็นทรำศูนย์
รำชกำรและคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ระบบ SMS

บริกำรข้อมูล - ระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ

ขอบคุณครับ

Source of graphic : www.freepik.com

