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คํานํา 

 การติดตาม (Monitoring) เป1นการเก็บรวบรวมข3อมูลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีมีการกําหนดไว3แล3ว 
เพ่ือตรวจสอบความก3าวหน3าของโครงการ/แผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร= ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนงานนั้นๆ ได3ผลตามวัตถุประสงค= เปCาหมายเพียงใด ซ่ึงจะบGงชี้ถึงคุณคGาของ
โครงการ/แผนงานท่ีสะท3อนผลสําเร็จของนโยบาย และยุทธศาสตร= และกGอให3เกิดเป1นสารสนเทศ ท่ีชGวยให3
ผู3บริหารตัดสินใจได3อยGางมีประสิทธิภาพ  

 ทิศทางในการติดตามการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในป� พ.ศ. 2560 ได3กําหนดกรอบ
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร=ชาติ ระยะ 20 ป� ด3านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต3เปCาหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ3าหน3าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”    
ซ่ึงประกอบด3วย 16 แผนงาน 48 โครงการ เพ่ือให3สอดคล3องกับแผนยุทธศาสตร=ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ังแผนยุทธศาสตร=การบูรณาการจัดทํา
งบประมาณระดับชาติ เพ่ือให3หนGวยงานท่ีเก่ียวข3องแก3ไขปVญหาสุขภาพประชาชนอยGางบูรณาการรGวมกัน 

 ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได3จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวง
สาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด3วยโครงการสําคัญ จํานวน 75 โครงการ โดยติดตาม
ความก3าวหน3าของกิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน ตามท่ีกําหนดไว3ในแผน เปรียบเทียบผลผลิตระหวGาง
ดําเนินการ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การเบิกจGายงบประมาณโครงการ รวมท้ังปVญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพ่ือเป1นกลไกผลักดันให3การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุตามเปCาหมายท่ีกําหนด 
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 กระทรวงสาธารณสุขมีหน,าท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการจัดระบบบริการสุขภาพ
ท่ีครอบคลุม ท้ังการส3งเสริมสุขภาพ การป4องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ78นฟูสมรรถภาพ ท้ังนี้การบริการ
ด,านสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต,องการของผู,รับบริการและผู,มีส3วนได,ส3วนเสียมีการเปลี่ยนแปลงอย3างต3อเนื่อง 
หน3วยบริการด,านสาธารณสุข จึงจําเป=นอย3างยิ่งท่ีจะต,องมีการปรับปรุงอยู3ตลอดเวลา เพ่ือก,าวให,ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใต,สภาวะโลกไร,พรมแดนและสังคมดิจิตอล ดังนั้นการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร?
สาธารณสุขของประเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชนจึงมีความสําคัญ โดยจะต,องดําเนินการคู3ขนานไป
กับการควบคุมกํากับและติดตามประเมินผลอย3างเป=นระบบ 
 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ  ของกระทรวงสาธารณสุข ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ได,กําหนดกรอบการติดตามผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไว,ในแผนยุทธศาสตร?ชาติ ระยะ 20 ป  ด,านสาธารณสุข 
ภายใต,ยุทธศาสตร?ความเป=นเลิศ 4 ด,าน ดังนี้ 1) ส3งเสริมสุขภาพและป4องกันโรคเป=นเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence) 2) บริการเป=นเลิศ (Service Excellence) 3) บุคลากรเป=นเลิศ (People 
Excellence) 4) บริหารเป=นเลิศด,วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซ่ึงประกอบด,วย 16 แผนงาน 
48 โครงการ เพ่ือให,บรรลุเป4าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ,าหน,าท่ีมีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” โดยบูรณาการงานติดตามในระดับกระทรวงให,สะท,อนผลสําเร็จท้ังในระดับผลผลิต ผลลัพธ? 
และผลกระทบท่ีส3งผลถึงประชาชนได,อย3างเป=นรูปธรรม ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใช, CIPO (Chief 
Integrated Program Office) ในการขับเคลื่อนนโยบาย รวมท้ังสามารถกํากับ ติดตาม และประเมินผลได,
อย3างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให,ได,ข,อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน ท่ีสามารถนําไปใช,ประโยชน?ในการแก,ไข
ปdญหาอุปสรรคการดําเนินงาน หรือการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร? ตัวชี้วัดและเป4าหมาย กลยุทธ? รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการของหน3วยงานให,มีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ือให,สอดรับกับกระบวนการ
บริหารงบประมาณแบบมุ3งเน,นผลงานตามยุทธศาสตร? ในการท่ีจะต,องมีการทบทวนและกําหนดเป4าหมายการ
ให,บริการ  ผลผลิตของหน3วยงาน โดยการพิจารณาผลการดําเนินงาน เพ่ือใช,เป=นข,อมูลเชิงยุทธศาสตร?ท่ีสําคัญ
สําหรับเป=นทิศทางให,หน3วยงานนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ต3อไป  

แนวคิดการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยสนับสนุนให,ใช,กลไกการบริหารงาน ซ่ึงมีหัวหน,ากลุ3มภารกิจ (รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และอธิบดี เป=นผู,มีอํานาจและบทบาทอย3างเต็มท่ีในการบริหารกลยุทธ?และ
รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ?ท่ีตนรับผิดชอบ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 
เป=นผู,วิเคราะห? สังเคราะห?และสรุปในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให,ข,อเสนอต3อผู,บริหารในการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร?การดําเนินงาน และนําเสนอรายงานต3อหน3วยงานกลางเพ่ือประมวลผลการประเมินใน
ระดับประเทศต3อไป 

 ขอบเขตการบูรณาการงานติดตามผลการดําเนินงานในระดับกระทรวง กําหนดประเด็นการ
ติดตามความก,าวหน,าของโครงการสําคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ วัตถุประสงค? (objective) ตัวชี้วัด (Performance 
Indication) และเป4าหมาย (Target) ท่ีส3งผลถึงประชาชน ตามภาระความรับผิดชอบของหน3วยงาน ต้ังแต3
ระดับกรม ระดับกระทรวงและระดับชาติ ดังภาพท่ี 1 



๓ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ติดตามความก	าวหน	า 
ระดับกระทรวง

ระดับกลุ�มภารกิจ/กรม

ระดบักอง/สํานกั

จังหวัด/ภูมิภาค

รม ว./ ปลัดกระทรวง

เลขาธกิาร/  อธิบดี 
กรม

ผอ. กอง/สํานัก

ศูนย&เขต/สสจ.

สํานักโยบายและ

ยุทธศาสตร&

หน�วยติดตามประเมินผล

ของกระทรวง สธ

กองแผนงานและกอง

วิชาการของกรม

กลุ�มแผนงานของ 

กอง/สํานัก 

หน�วยแผนงาน

ศูนย&เขต/สสจ. 

วัตถุประสงค� 
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ 

เป*าหมายนโยบาย/ 
ยุทธศาสตร&ระดับ

กระทรวง 

 

นโยบายรัฐบาล/แผน 
การบริหารราชการแผ นดิน

- เชิงปรมิาณ 
- เชิงคุณภาพ

หน�วยงานใน 

กํากับ

กระทรวง

รัฐธรรมนูญ 
แห งราชอาณาจักรไทย

 

แผนบริหารราชการ/ 
ปฏิบัติราชการกระทรวง

พรบ.สุขภาพแห งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง

เป/าหมาย/ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ระดับชาติ 

แผนพัฒนาสุขภาพ
แห งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห งชาติ 

นโยบาย/ยุทธศาสตร� 
ระดับกระทรวง 

การนํานโยบาย/ยทุธศาสตร� 
สู การปฏบิัต ิ

กรอบการติดตาม 

การติดตามผลการ 
ดําเนินงานระดับกระทรวง

ติดตามผลการดําเนินงาน
เร�งด�วน : รายสัปดาห&/   
              รายเดือน 
ปกติ : รายไตรมาส/ป2 

คณะรัฐมนตรี 

องค�กรการประเมิน 
ระดับชาติ 
� สศช. 

� สลน. 

� สลค. 

� สงป. 

� คสช. 

� เร�งรดั แก	ไขป3ญหา 

� ปรับปรุง ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร& 

� ข	อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ผลการประเมิน 
ภาพรวมกระทรวง 

กิจกรรม/
ข้ันตอน 

 

บรรลุวัฒถุประสงค&

ภาพท่ี ๑ กรอบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: กลุ3มภารกิจด,านติตามประเมินผล  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 

 

 



๔ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แนวทางการจัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 แนวทางการจัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดไว, ดังนี้ 
 ๑. กําหนดประเด็นหลักของการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการสําคัญให,ตอบสนองและ
เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร?ระดับกระทรวงและระดับชาติ ดังนี้ 
  ๑) นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงต3อสภานิติบัญญัติแห3งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  3) ยุทธศาสตร?ชาติระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  4) นโยบายการขับเคลี่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนใน 10 ประเด็น 
ภายใต,การบริหารงานของรัฐมนตรีว3าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย?คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย?      
ปsยะสกล  สกลสัตยาทร) 
  5) แผนยุทธศาสตร?ชาติระยะ 20 ป  ด,านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ๒. กําหนดโครงการสําคัญของหน3วยงานเพ่ือบรรจุเป=นแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
สําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยหน3วยงานในระดับกรม / สํานักงาน / สํานักต3าง ๆ ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน3วยงานในกํากับของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเป=นเจ,าของแผนงาน/โครงการ 
วิเคราะห?ความสอดคล,องและเชื่อมโยงตามประเด็นหลักของการติดตามผลการดําเนินงาน ข,อ ๑ ท่ีกล3าวมา 
โดยดําเนินการคัดเลือกร3วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร? ตามหลักเกณฑ?ในการคัดเลือกโครงการท่ีจะ
ติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) โครงการสําคัญท่ีตอบสนองต3อนโยบายและยุทธศาสตร?การดําเนินงานระดับกระทรวง
และระดับชาติ 
  ๒) โครงการสําคัญท่ีเป=นนวัตกรรมใหม3 ท่ีส3งผลต3อการบริหารและบริการด,านสุขภาพ 
  ๓) โครงการสําคัญท่ีสะท,อนภารกิจหลักของหน3วยงาน และเป=นโครงการท่ีดําเนินการ
ต3อเนื่องจากป งบประมาณก3อน และจะดําเนินการต3อเนื่องไปในป งบประมาณถัดไป 
  ๔) โครงการท่ีมีลักษณะเป=นโครงการบูรณาการระหว3างหน3วยงาน 
  5) โครงการเร3งด3วนหรือโครงการเฉพาะกิจท่ีดําเนินตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
รัฐมนตรีว3าการกระทรวงสาธารณสุข หรือนโยบายท่ีหน3วยงานได,รับมอบหมายตามสถานการณ?ของปdญหา 
 ๓. กําหนดรายละเอียดของโครงการสําคัญ ประกอบด,วยชื่อโครงการ วัตถุประสงค? เป4าหมาย 
ตัวชี้วัด กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน งบประมาณ หน3วยงานท่ีรับผิดชอบ    
 

 รูปแบบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 ๑. การติดตามผลการดําเนินงาน (Monitoring) ในท่ีนี้หมายถึง การกํากับติดตามความก,าวหน,า
ของการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร?ของกระทรวงสาธารณสุข ให,เป=นไปตาม
เป4าหมายของแผนการดําเนินงานและระยะเวลาท่ีกําหนด (Project Schedule) โดยวิเคราะห?ต้ังแต3การใช,
ปdจจัยนําเข,า (Input) กิจกรรม/ ข้ันตอนการดําเนินงาน (Process) งบประมาณ (Budgets) และผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน (Output) ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตลอดจนปdญหาอุปสรรค เพ่ือจัดทําข,อมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานฯ นําเสนอต3อหน3วยติดตามความก,าวหน,า ได,แก3 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ



๕ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ ตลอดจนนําเสนอผู,บริหาร
ภายในหน3วยงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจแก,ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให,ผลงานเป=นไปตามแผนงานอย3างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. ระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงาน 
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร?ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะห?ผลภาพรวมของกระทรวง   
เพ่ือให,ผลการประเมินนําไปสู3การใช,ประโยชน?และสามารถรายงานผลได,ทันต3อสถานการณ? โดยกําหนดความถ่ี
ของการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนติดตามฯ ดังนี้ 
  1) กรณีเร3งด3วน คือ ให,รายงานผลการดําเนินงานเป=นวาระไป 
  2) กรณีปกติ คือ ให,รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
   รายเดือน โดยระยะเวลาการรายงานรายเดือน ดังนี้ 
   - รอบท่ี 1 :   ภายในวันท่ี 10  เมษายน  2560 
   - รอบท่ี 2 :   ภายในวันท่ี   9  พฤษภาคม 2560 
   - รอบท่ี 3 :   ภายในวันท่ี   9  มิถุนายน  2560 
   - รอบท่ี 4 :   ภายในวันท่ี 11  กรกฎาคม 2560 
   - รอบท่ี 5 :   ภายในวันท่ี 10  สิงหาคม 2560 
   - รอบท่ี 6 :   ภายในวันท่ี 11  กันยายน 2560 
    - รอบท่ี 7 :   ภายในวันท่ี 10  ตุลาคม 2560 
 
 



๖ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี ๒ 
 

สาระสําคัญและความเช่ือมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร!ระดับชาต ิ
และยุทธศาสตร!/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข  

ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สาระสําคัญและความเช่ือมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร!ระดับชาติ 
และยุทธศาสตร!/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 
 

1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข3องกับกระทรวงสาธารณสุข 

 คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ได.แถลงนโยบายต0อรัฐสภา ในวันศุกร+
ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีดังนี้ 
 ๑. การปกป5องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย! 
  สถาบันพระมหากษัตริย+เป;นองค+ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป;นหน.าท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว.ด.วยความ
จงรักภักดีและปกป?องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช.มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผู.คะนองปากย0ามใจหรือ
ประสงค+ร.ายมุ0งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม0คํานึงถึงความรู.สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป;น
จํานวนมากตลอดจนเผยแพร0ความรู.ความเข.าใจท่ีถูกต.องและเป;นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย+และพระ
ราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส0งเสริมให.เจ.าหน.าท่ี
สถานศึกษาตลอดจนหน0วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู.เข.าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล0าวมา
ประยุกต+ใช.ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร0งขยายผลตามโครงการและแบบอย0างท่ีทรง
วางรากฐานไว.ให.แพร0หลายเป;นท่ีประจักษ+และเกิดประโยชน+ในวงกว.างอันจะช0วยสร.างความสมบูรณ+พูนสุขแก0
ประชาชนในท่ีสุด 
 ๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต�างประเทศ 
  ๒.๑ ในระยะเร0งด0วน รัฐบาลให.ความสําคัญต0อการเตรียมความพร.อมสู0ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด.าน ได.แก0 การบริหารจัดการชายแดน การสร.างความม่ันคงทางทะเล 
การแก.ไขปDญหาอาชญากรรมข.ามชาติ การสร.างความไว.วางใจกับประเทศเพ่ือนบ.าน และการเสริมสร.าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร0วมกันของอาเซียน โดยเน.นความร0วมมือเพ่ือป?องกัน แก.ไขข.อพิพาทต0างๆ 
และการแก.ไขปDญหาเส.นเขตแดนโดยใช.กลไกท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนโดยใช.ระบบเฝ?าตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให.ปDญหายาเสพ
ติด การค.าอาวุธ การค.ามนุษย+ การกระทําอันเป;นโจรสลัด การก0อการร.ายสากลและอาชญากรรมข.ามชาติเป;น
ปDญหาเฉพาะหน.าท่ีต.องได.รับการป?องกันและแก.ไขโดยการบังคับใช.กฎหมายท่ีเข.มงวดและจัดการปDญหาอ่ืนๆ ท่ี
เชื่อมโยงต0อเนื่องให.เบ็ดเสร็จ เช0น ปDญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข.าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานต0างด.าว เป;นต.น 
  ๒.๒ เร0งแก.ไขปDญหาการใช.ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต. โดยนํายุทธศาสตร+เข.าใจ 
เข.าถึง และพัฒนามาใช.ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส0งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู.มีความคิดเห็นต0าง
จากรัฐ สร.างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม0เลือกปฏิบัติ 
ควบคู0กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล.องกับความต.องการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป;นพหุสังคม 
ขจัดการฉวยโอกาสก0อความรุนแรงแทรกซ.อนเพ่ือซํ้าเติมปDญหาไม0ว0าจากผู.มีอิทธิพลในท.องถ่ินหรือเจ.าหน.าท่ี
ฝIายบ.านเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ+กับต0างประเทศ และองค+การระหว0างประเทศท่ีอาจช0วยคลี่คลาย
ปDญหาได. 
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  ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร.างศักยภาพของกองทัพและระบบป?องกันประเทศให.ทันสมัย มี
ความพร.อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน+ของชาติ ปลอดพ.นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส0งเสริมและ
พัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการป?องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ0ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือนนําไปสู0การพ่ึงพาตนเอง ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ+สามารถบูรณาการความร0วมมือระหว0าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป?องกันประเทศได. พร.อมท้ังนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมา
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป?องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษา
ความม่ันคงภายในโดยมุ0งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส0วนท้ังในระดับชุมชน ท.องถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาติ 
โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลกให.สามารถดําเนินงานร0วมกันเป;นเครือข0ายได. 
  ๒.๔ เสริมสร.างความสัมพันธ+ อันดีกับนานาประเทศ บนหลักการท่ีว0านโยบายการ
ต0างประเทศเป;นส0วนประกอบสําคัญของนโยบายองค+รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ0นดิน ไม0ว0าในด.าน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช.ให.เกิดประโยชน+สูงสุดแก0
ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ.อม เช0น การคุ.มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน+ของคนไทยในต0างแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค.า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ และการเปLดโลกทัศน+ให.มีลักษณะ
สากล เป;นต.น 
 ๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร3างโอกาสการเข3าถึงบริการของรัฐ 
  ความเหลื่อมล้ําในสังคมเป;นอีกสาเหตุหนึ่งของปDญหาความขัดแย.งและความเดือดร.อน
ท้ังหลายของประชาชน จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน.า จะเร0งสร.างโอกาส อาชีพ และการมีรายได.ท่ีม่ันคง แก0ผู.ท่ีเข.าสู0
ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรีผู.ด.อยโอกาส และแรงงานข.ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร.อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยให.แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข.าถึงการเรียนรู.และพัฒนาทักษะฝ�มือแรงงานในทุกระดับอย0างมีมาตรฐาน ท้ัง
จะเชื่อมโยงข.อมูลและการดําเนินการระหว0างหน0วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให.ตรงกับความต.องการของพ้ืนท่ี
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส0งเสริมให.แรงงานนอกระบบเข.าสู0ระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน 
  ๓.๒ ป?องกันและแก.ไขปDญหาการค.ามนุษย+ รวมถึงปDญหาผู.หลบหนีเข.าเมือง การทารุณกรรม
ต0อแรงงานข.ามชาติ การท0องเท่ียวท่ีเน.นบริการทางเพศและเด็ก และปDญหาคนขอทานโดยการปรับปรุง
กฎหมายข.อบังคับท่ีจําเป;นและเพ่ิมความเข.มงวดในการระวังตรวจสอบ 
  ๓.๓ ในระยะต0อไป จะพัฒนาระบบการคุ.มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชนให.มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลให.มีระบบการกู.ยืมท่ีเป;นธรรม
และการสงเคราะห+ผู.ยากไร.ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ.มครองและพิทักษ+สิทธิจัดสวัสดิการช0วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู.ด.อยโอกาส ผู.พิการ ผู.สูงอายุ สตรีและเด็ก 
  ๓.๔ เตรียมความพร.อมเข.าสู0สังคมผู.สูงอายุ เพ่ือส0งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสร.างสรรค+และไม0ก0อภาระต0อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ.าน 
สถานพักฟNOน และโรงพยาบาล ท่ีเป;นความร0วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู.สูงอายุ 
  ๓.๕ เตรียมความพร.อมเข.าสู0สังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเข.าสู0ประชาคม
อาเซียน  โดยสร.างความเข.มแข็งและความพร.อมแก0แรงงานไทยและร0วมพัฒนาระบบความคุ.มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน 
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  ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร.างมาตรฐานด.านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให.แก0
เจ.าหน.าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช.ค0านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห0งชาติ ท่ีได.ประกาศไว.แล.ว 
  ๓.๗ แก.ปDญหาการไร.ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปIาสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให.แก0ผู.ท่ีอยู0ในพ้ืนท่ีท่ีไม0ได.รุกล้ํา และออกมาตรการป?องกันการเปลี่ยนมือไปอยู0ในครอบครอง
ของผู.ท่ีมิใช0เกษตรกร ใช.เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก.ไขปDญหาเขตท่ีดินทับซ.อน
และแนวเขตพ้ืนท่ีปIาท่ีไม0ชัดเจน อันก0อให.เกิดข.อขัดแย.งระหว0างประชาชนกับเจ.าหน.าท่ีรัฐ 
 ๔. การศึกษาและเรียนรู3 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร+และความ
เป;นไทยมาใช.สร.างสังคมให.เข.มแข็งอย0างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู0กัน ดังนี้ 
  ๔.๑ จัดให.มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู. โดยให.ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร.อมกัน เพ่ือสร.างคุณภาพของคนไทยให.สามารถเรียนรู. พัฒนาตนได.เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได.โดยมีความใฝIรู.และทักษะท่ีเหมาะสม เป;นคนดีมีคุณธรรม สร.างเสริม
คุณภาพการเรียนรู. โดยเน.นการเรียนรู.เพ่ือสร.างสัมมาชีพในพ้ืนท่ีลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให.เป;น
ท่ีต.องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด.านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน.า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให.
สอดคล.องกับความจําเป;นของผู.เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู.ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให.มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก0ผู.ยากจนหรือด.อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให.
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให.มีคูปองการศึกษาเป;นแนวทางหนึ่ง 
  ๔.๓ ให.องค+กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค+กรปกครองส0วนท.องถ่ิน และประชาชน
ท่ัวไป มีโอกาสร0วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร0วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู. กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู0สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค+กรปกครองส0วนท.องถ่ินตามศักยภาพ
และความพร.อม โดยให.สถานศึกษาสามารถเป;นนิติบุคคลและบริหารจัดการได.อย0างอิสระและคล0องตัวข้ึน 
  ๔.๔ พัฒนาคนทุกช0วงวัย โดยส0งเสริมการเรียนรู.ตลอดชีวิต เพ่ือให.สามารถมีความรู.และ
ทักษะใหม0ท่ีสามารถประกอบอาชีพได.หลากหลายตามแนวโน.มการจ.างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู.
และหลักสูตรให.เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู.และคุณธรรมเข.าด.วยกันเพ่ือให.เอ้ือต0อการพัฒนา
ผู.เรียนท้ังในด.านความรู. ทักษะ การใฝIเรียนรู. การแก.ปDญหา การรับฟDงความเห็นผู.อ่ืน การมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความเป;นพลเมืองดี โดยเน.นความร0วมมือระหว0างผู.เก่ียวข.องท้ังในและนอกโรงเรียน 
  4.๕ ส0งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร.างแรงงานท่ีมีทักษะ 
โดยเฉพาะในท.องถ่ินท่ีมีความต.องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาให.เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป;นครู เน.น
ครูผู.สอนให.มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช.ในการเรียนการ
สอน เพ่ือเป;นเครื่องมือช0วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู.ด.วยตนเอง เช0น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส+ เป;นต.นรวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท.อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู.เรียนเป;นสําคัญ 
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  ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ+พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให.องค+กรทางศาสนา
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝDงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร.างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท+ในสังคมไทยอย0างยั่งยืน และมีส0วนร0วมในการพัฒนาสังคมตามความพร.อม 
  ๔.๘ อนุรักษ+ ฟNOนฟู และเผยแพร0มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปDญญา
ท.องถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู.สร.างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร+
และความเป;นไทย นําไปสู0การสร.างความสัมพันธ+อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค0าทางเศรษฐกิจให.แก0ประเทศ 
  ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู.ภาษาต0างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ.านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร.างสรรค+งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป;นสากล เพ่ือเตรียมเข.าสู0เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป;นส0วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  ๔.๑๐ ปลูกฝDงค0านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปLดพ้ืนท่ี
สาธารณะให.เยาวชนและประชาชนได.มีโอกาสแสดงออกอย0างสร.างสรรค+ 
 ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด3านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข.มแข็งให.แก0การให.บริการด.านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน โดยเน.นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ๕.๑ วางรากฐานให.ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส0วนอย0างมี
คุณภาพ  โดยไม0มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต0ละระบบ และบูรณาการข.อมูลระหว0างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน.นการป?องกันโรคมากกว0ารอให.ปIวยแล.วจึงมารักษา 
สร.างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู0ท่ีส0วนกลาง ปรับระบบการจ.างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให.เหมาะสมกับท.องถ่ิน และให.ภาคเอกชนสามารถมีส0วนร0วมในการ
จ.างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป;นผู.กํากับดูแล สนับสนุนความร0วมมือระหว0างรัฐและเอกชนใน
การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย+และสาธารณสุข โดยส0งเสริมการร0วมลงทุนและการใช.ทรัพยากรและ
บุคลากรร0วมกันโดยมีข.อตกลงท่ีรัดกุมและเป;นประโยชน+ต0อทุกฝIาย 
  ๕.๓ เสริมความเข.มแข็งของระบบเฝ?าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม0และโรคอุบัติ
ซํ้า โดยมีเครือข0ายหน0วยเฝ?าระวัง หน0วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน0วยท่ีสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัด
ก้ันการแพร0กระจายได.อย0างทันท0วงที 
  ๕.๔ ป?องกันและแก.ไขปDญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู0การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยการร0วมมือระหว0างฝIายต0างๆ ในการตรวจจับเพ่ือป?องกันการรายงานและการดูแลผู.บาดเจ็บ 
  ๕.๕ ส0งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช.กีฬาเป;นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให.มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให.มีศักยภาพสามารถ
แข0งขันในระดับนานาชาติจนสร.างชื่อเสียงแก0ประเทศชาติ 
  ๕.๖ ประสานการทํางานระหว0างภาคส0วนต0างๆ ในสังคม เพ่ือป?องกันและแก.ปDญหาการ
ต้ังครรภ+ในวัยรุ0น และปDญหาด.านการแพทย+และจริยธรรมของการอุ.มบุญ การปลูกถ0ายอวัยวะและสเต็มเซลล+ 
โดยจัดให.มีมาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป;นปDญหาใหม0ของสังคม 
  ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด.านวิทยาศาสตร+การแพทย+และสาธารณสุข โดยจัด
ให.มีบุคลากรและเครื่องมือท่ีทันสมัย และให.มีความร0วมมือท้ังระหว0างหน0วยงานภายในประเทศ และหน0วยงาน
ต0างประเทศโดยเฉพาะในการป?องกันและรักษาโรคท่ีมีความสําคัญ 
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 ๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ความไม0สงบทางการเมืองท่ีดําเนินมานานกว0า ๖ เดือน จนถึงกลางป�นี้ มีผลให.เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงอย0างมาก แม.คณะรักษาความสงบแห0งชาติได.ดําเนินการกระตุ.นเศรษฐกิจจนเริ่มฟNOนตัวแล.ว แต0ก็ยัง
ไม0อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ0อนท่ีจะต.องแก.ไขปรับปรุงหลาย
เรื่อง เพ่ือท่ีจะสร.างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให.สามารถขยายตัวได.อย0างต0อเนื่องและม่ันคง ต้ังแต0การจัดเก็บภาษีซ่ึงยัง
ไม0เพียงพอต0อการบริหารและพัฒนาประเทศอย0างเต็มศักยภาพ ปDญหาหนี้ภาครัฐ การใช.พลังงานอย0างฟุIมเฟNอย 
ตลอดจนปDญหาการใช.น้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงขาดแคลนเป;นประจําในฤดูแล.ง ในขณะท่ีมีน้ํา
ท0วมบ0อยครั้งในฤดูฝน ซ่ึงเป;นอุปสรรคต0อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป;น 
๓ ระยะ คือ ระยะเร0งด0วนท่ีต.องดําเนินการทันที ระยะต0อไปท่ีต.องแก.ไขปDญหาพ้ืนฐานท่ีค.างคาอยู0 และระยะ
ยาวท่ีต.องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย0างต0อเนื่อง ดังนี้ 
  ๖.๑ ในระยะเร0งด0วน เร0งจ0ายงบลงทุนของป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียังค.างอยู0ก0อนท่ีจะ
พ.นกําหนดภายในสิ้นป�นี้ และสานต0อนโยบายงบประมาณกระตุ.นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห0งชาติ
ได.จัดทําไว. โดยติดตามให.มีการเบิกจ0ายอย0างคล0องตัวต้ังแต0ระดับกระทรวงจนถึงระดับท.องถ่ิน รวมท้ังจะดูแล
ไม0ให.มีการใช.จ0ายท่ีสูญเปล0า เพ่ือช0วยสร.างงานและกระตุ.นการบริโภค 
  ๖.๒ สานต0อนโยบายงบประมาณกระตุ.นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห0งชาติได.
จัดทําไว.  โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ0ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีให.
ความสําคัญในการ บูรณาการงบประมาณและความพร.อมในการดําเนินงานรวมท้ังนําแหล0งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด.วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให.เกิดผลอย0างเป;นรูปธรรม ประหยัด ไม0ซํ้าซ.อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม0ยั่งยืนหรือสร.างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเป;น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร0งใส เป;นธรรม และไม0เลือกปฏิบัติ ควบคู0ไปกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ0ายงบประมาณ ต้ังแต0ระดับกระทรวงจนถึงระดับท.องถ่ิน เพ่ือช0วยสร.างงานและ
กระตุ.นการบริโภค โดยจะจัดให.มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม0ให.มีการใช.จ0ายท่ีสูญเปล0า 
  ๖.๓ กระตุ.นการลงทุนด.วยการเร0งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุนยื่น
ขออนุมัติส0งเสริมการลงทุนไว.แล.วให.เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร.างพ้ืนฐานประเภทท่ีมี
ผลตอบแทนดี เช0น โครงการขนส0งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเป;นโครงการลงทุนร0วมกับเอกชน ซ่ึงจะ
ช0วยสร.างบรรยากาศการลงทุนท่ีดีท้ังในวงการก0อสร.าง วงการอสังหาริมทรัพย+ และตลาดการเงิน 
  ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให.มีรายได.ท่ีเหมาะสมด.วยวิธีการต0างๆ เช0น การลดต.นทุนการผลิต การ
ช0วยเหลือในเรื่องปDจจัยการผลิตอย0างท่ัวถึง การช0วยเหลือเกษตรกรรายย0อย ตลอดจนถึงการใช.กลไกตลาดดูแล
ราคาสินค.าเกษตรประเภทท่ีราคาตํ่าผิดปกติให.สูงข้ึนตามสมควร 
  ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส0งออกเพ่ือให.เกิดความคล0องตัว เช0น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค.าและมาตรฐานการผลิตระดับไร0นา เป;นต.น ให.สะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจนลดข้ันตอนของ
กระบวนการด.านธุรการและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะช0วยให.ระบบการส0งสินค.าเร็วข้ึน พร.อมท้ังแสวงหาตลาดท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส0งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค.าชายแดนท่ีมีความสําคัญมากข้ึน 
  ๖.๖ ชักจูงให.นักท0องเท่ียวต0างชาติเข.ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช.กฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีต0อการท0องเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะทําได. และสร.าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลต0อบรรยากาศการท0องเท่ียว ส0งเสริมการท0องเท่ียวท่ีครอบคลุม
แหล0งท0องเท่ียวอันมีลักษณะโดดเด0นร0วมกันหรือจัดเป;นกลุ0มได. เช0น กลุ0มธรรมชาติ ประวัติศาสตร+ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปDญญาท.องถ่ิน และสุขภาพ เช0น น้ําพุร.อนธรรมชาติ ท้ังจะให.เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ+ท่ีพัฒนา
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จากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหล0งท0องเท่ียวในประเทศท้ังท่ีเป;นแหล0งท0องเท่ียวเดิมและแหล0งท0องเท่ียวใหม0 
โดยเน.นการให.ความรู.และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน การควบคุมสินค.าและบริการให.มี
คุณภาพราคาเป;นธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในด.านต0างๆ แก0นักท0องเท่ียว 
  ๖.๗ ในระยะต0อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให.สอดคล.องกัน เพ่ือท่ีจะ
สนับสนุนการฟNOนตัวของเศรษฐกิจพร.อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย0างเหมาะสม 
  ๖.๘ แก.ปDญหาน้ําท0วมในฤดูฝนท้ังท่ีท0วมเป;นบริเวณกว.างและท0วมเฉพาะพ้ืนท่ี และปDญหา
ขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล ซ่ึงนําความเสียหายและทุกข+ร.อนมาให.แก0เกษตรกร โดยระดม
ความคิดเพ่ือหาทางป?องกันไม0ให.เกิดน.าท0วมรุนแรงดังเช0นเหตุการณ+น้ําท0วมในป� ๒๕๕๔ และหาวิธีท่ีจะ
แก.ปDญหาน้ําท0วมเฉพาะพ้ืนท่ีให.ลดลงโดยเร็วไม0กระทบต0อพืชผลส0วนภาวะภัยแล.งจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร0งดําเนินการจัดสร.างแหล0งน้ําขนาดเล็กให.กระจายครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีเพาะปลูกให.
มากท่ีสุด ซ่ึงจะสามารถทําได.ในเวลาประมาณ ๑ ป� 
  ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร.างราคาเชื้อเพลิงประเภทต0างๆ ให.สอดคล.องกับต.นทุน และให.มีภาระ
ภาษีท่ีเหมาะสมระหว0างน้ํามันต0างชนิดและผู.ใช.ต0างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช.พลังงานของประเทศ
และให.ผู.บริโภคระมัดระวังท่ีจะไม0ใช.อย0างฟุIมเฟNอย รวมถึงดําเนินการให.มีการสํารวจและผลิตกXาซธรรมชาติและ
น้ํามันดิบรอบใหม0ท้ังในทะเลและบนบก และดําเนินการให.มีการสร.างโรงไฟฟ?าเพ่ิมข้ึนโดยหน0วยงานของรัฐและ
เอกชน ท้ังจากการใช.ฟอสซิลเป;นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด.วยวิธีการท่ีเปLดเผย โปร0งใส   
เป;นธรรม และเป;นมิตรต0อสภาวะแวดล.อม พร.อมกับร0วมมือกับประเทศเพ่ือนบ.านในการพัฒนาพลังงาน 
  ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให.จัดเก็บได.อย0างครบถ.วน โดยปรับปรุงโครงสร.างภาษีให.
คงอัตราภาษีเงินได.ไว.ในระดับปDจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต0ปรับปรุงโครงสร.างอัตราภาษีทางด.าน
การค.าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม0 ซ่ึงจะเก็บจากทรัพย+สิน เช0น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร.าง โดยให.มีผลกระทบต0อผู.มีรายได.น.อยให.น.อยท่ีสุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหย0อนภาษีเงินได.ให.เกิด
ประโยชน+แก0ผู.มีรายได.น.อย และยกเลิกการยกเว.นภาษีประเภทท่ีเอ้ือประโยชน+เฉพาะผู.ท่ีมีฐานะการเงินดี 
เพ่ือให.เกิดความเป;นธรรมมากข้ึน 
  ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช0วงรัฐบาลท่ีผ0านมา ซ่ึงมีจํานวนสูงมากกว0า 
๗๐๐,๐๐๐ ล.านบาท และเป;นภาระงบประมาณใน ๕ ป�ข.างหน.า อันจะทําให.เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน.อยลง โดยประมวลหนี้เหล0านี้ให.ครบถ.วน หาแหล0งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนให.นานท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  ๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร.างพ้ืนฐานด.านการขนส0งและคมนาคม ด.านคมนาคมทาง
บก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ?าขนส0งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ?าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมือง
บริวารเพ่ิมเติม เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให.มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือต้ังฐานให.รัฐบาล
ต0อไปทําต0อได.ทันที ด.านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท0าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ท0าอากาศยาน
ดอนเมือง และท0าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส0งเสริมการใช.ประโยชน+ท0าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให.สามารถ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได.อย0างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให.เกิดการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ0อมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให.บริการ
ขนส0งทางอากาศให.มีคุณภาพได.มาตรฐานในระดับสากล รวมท้ังการใช.ท0าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท0าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิและท0าอากาศยานดอนเมือง เช0น ท0าอากาศยานอู0ตะเภา เป;นต.น และด.านการคมนาคมทางน้ํา 
โดยพัฒนาการขนส0งสินค.าทางลําน้ําและชายฝDZงทะเล เพ่ือลดต.นทุนระบบโลจิสติกส+ของประเทศ เริ่มจากการ
เร0งรัดพัฒนาท0าเทียบเรือชายฝDZง ท่ีท0าเรือแหลมฉบัง ท0าเรือชายฝDZงทะเลอ0าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดัน
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ให.ท0าเรือในลําน้ําเจ.าพระยาและปIาสักมีการใช.ประโยชน+ในการขนส0งสินค.าภายในประเทศ และเชื่อมโยงกับ
ท0าเรือแหลมฉบังรวมท้ังการขุดลอกร0องน้ําลึก 
  ๖.๑๓ ปรับโครงสร.างการบริหารจัดการในสาขาขนส0งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน0วยงานระดับนโยบาย หน0วยงานกํากับดูแลและหน0วยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดต้ังหน0วยงานกํากับดูแลระบบ
รางเพ่ือทําหน.าท่ีกําหนดมาตรฐานการให.บริการและความปลอดภัย โครงสร.างอัตราค0าบริการท่ีเป;นธรรม การ
ลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซ่ึงจะช0วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให.เป;นโครงข0ายหลักของ
ประเทศ รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข.องกับสาขาขนส0งและการประกอบกิจการ    
โลจิสติกส+ให.ทันสมัยสอดคล.องกับสถานการณ+ในปDจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุนให.
ภาคเอกชนเข.ามามีส0วนร0วมในภาคขนส0งเพ่ิมข้ึน 
  ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให.มีประสิทธิภาพ โปร0งใส
และตรวจสอบได. โดยจัดทํายุทธศาสตร+การพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีชัดเจน พร.อมท้ังกําหนดเป?าหมายและมาตรการ
ท่ีจะแก.ไขปDญหาและฟNOนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีปDญหาด.านการเงินและการดําเนินงาน ให.เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจําเป;นในการคงบทบาทการเป;นรัฐวิสาหกิจแต0ละแห0ง ให.สอดคล.องกับ
สถานการณ+ปDจจุบัน เพ่ือให.รัฐวิสาหกิจเป;นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศ และพัฒนา
กลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีเข.มแข็ง เพ่ือให.เกิดการแข0งขันท่ีเป;นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน+ของประเทศ
ส0วนรวม คุ.มครองผู.ใช.บริการได.อย0างมีประสิทธิภาพ และสามารถให.บริการประชาชนได.ตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว. รวมท้ังมีการบริหารจัดการหนี้ท้ังในส0วนท่ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย0างโปร0งใสและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดภาระทางการคลัง 
  ๖.๑๕ ในด.านเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ0 คือ การปรับโครงสร.างการผลิตสินค.า
เกษตรให.สอดคล.องกับความต.องการด.วยวิธีการต0างๆ เช0น การแบ0งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต0ละชนิด และการ
สนับสนุนให.สหกรณ+ของกลุ0มเกษตรกรท่ีผลิตสินค.าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู.ซ้ือพืชผล จนถึงการแปรรูปและ
การส0งออกได.แล.วแต0กรณี เพ่ือให.สหกรณ+เป;นผู.ค.าขายสินค.าเกษตรรายใหญ0อีกรายหนึ่ง ซ่ึงจะช0วยคานอํานาจ
ของกลุ0มพ0อค.าเอกชนท่ีมีอยู0ในปDจจุบันให.มีความสมดุลมากข้ึน 
  ๖.๑๖ ในด.านอุตสาหกรรม ส0งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีสอดคล.องกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของประเทศ เช0น ส0งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้ังแต0ต.นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการ
พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให.มีคุณภาพ ได.มาตรฐาน และเป;นมิตรกับสิ่งแวดล.อม ส0งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือสร.างมูลค0าเพ่ิมให.แก0อาหารไทยบนฐานความรู.ความคิดสร.างสรรค+และภูมิปDญญา ส0งเสริมการ
วิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค0าสินค.าเกษตรและแก.ไขปDญหาท่ีสําคัญของประเทศเป;นต.น ส0งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีใช.เทคโนโลยีข้ันสูง ส0งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช.การออกแบบและสร.างสรรค+ และส0งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูง เพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู0ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
  ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู.ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมให.
เข.มแข็งสามารถแข0งขันได.อย0างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค+ความรู.ในด.านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ+ และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค+กร ปรับโครงสร.างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมให.เป;นระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนท้ังในด.าน
การเข.าถึงแหล0งเงินทุน และบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ+และบริการการตลาดและโอกาสในการลงทุนในต0างประเทศ 
  ๖.๑๘ ส0งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให.เริ่มขับเคลื่อนได.
อย0างจริงจัง ซ่ึงจะทําให.ทุกภาคเศรษฐกิจก.าวหน.าไปได.ทันโลกและสามารถแข0งขันในโลกสมัยใหม0ได. ซ่ึงหมาย
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รวมถึงการผลิต และการค.าผลิตภัณฑ+ดิจิทัลโดยตรง ท้ังผลิตภัณฑ+ฮาร+ดแวร+ ผลิตภัณฑ+ซอฟต+แวร+ อุปกรณ+
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ+โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช.ดิจิทัลรองรับการให.บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย0างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช.ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค.า
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร.างสรรค+ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน0วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงให.ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให.มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย0างจริงจัง 
 ๗. การส�งเสริมบทบาทและการใช3โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  การรวมตัวเป;นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะมีผลใช.บังคับอย0างเต็มท่ี ณ สิ้นป� ๒๕๕๘ 
จะเกิดประโยชน+แก0ประเทศไทยเป;นอย0างมากหากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต0างๆ ให.พร.อม การเร0ง
ดําเนินการเตรียมความพร.อมท้ังในเรื่องความเชื่อมโยงด.านระบบการขนส0งและโลจิสติกส+ ด.านกฎระเบียบการ
อํานวยความสะดวกทางการค.า การพัฒนาด0านชายแดน และการเตรียมการด.านทรัพยากรมนุษย+จะส0งเสริม
บทบาทและการใช.โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให.เกิดประโยชน+สูงสุดในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนชาวไทยร0วมกับประชาชนอาเซียน 
  ๗.๑ เร0งส0งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค.าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร0วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ.าน โดยใช.ประโยชน+จากโครงข0ายคมนาคมขนส0งและโทรคมนาคม 
ท่ีเชื่อมโยงระหว0างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ0านระบบอิเล็กทรอนิกส+ การทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส+ร0วมกันในอาเซียน รวมท้ังการสนับสนุนการใช.ประโยชน+จากความตกลงทางการค.า การ
ลงทุน ภายใต.กรอบความร0วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท่ีมีผลใช.บังคับแล.ว เร0งขยายการจัดทําข.อตกลง
การยอมรับร0วมกันของสินค.า ด.านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยให.ความสําคัญต0อสินค.าท่ีประเทศ
ไทยมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะกลุ0มสินค.าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ+การค.าและระบบพิธีการ
ศุลกากรให.สะดวกลดข้ันตอนต0างๆ หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่องและปรับระบบภาษี และการอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูด ให.มีการต้ังสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให.
กรุงเทพมหานครเป;นศูนย+กลางทางธุรกิจการค.าการลงทุนของภูมิภาคได.ในท่ีสุด 
  7.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข0งขันของผู.ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล.องกับ
ข.อตกลงในการเคลื่อนย.ายในด.านสินค.าบริการการลงทุนแรงงานฝ�มือและปDจจัยการผลิตต0างๆ ท่ีเปLดเสรีมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ0มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมของไทยให.สามารถแข0งขันได. รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจ
ร0วมกับผู.ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสู0ความเชื่อมโยงกับห0วงโซ0อุปทานตลาดโลกได. 
โดยเฉพาะอย0างยิ่งฐานการผลิตสินค.าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องท่ีประเทศไทยได.เข.าไปลงทุนขยายฐานการ
ผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป;นเวลานานแล.ว ตลอดจนกลุ0มการผลิตท่ีผู.ประกอบการของไทยเตรียมท่ีจะ
ขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซ่ึงช0วยให.ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค.าคุณภาพหลากหลายเพ่ือ
ขายในตลาดต0างๆ ได.มากข้ึนท้ังในอาเซียนและในตลาดโลกและเป;นการช0วยเหลือประเทศเพ่ือนบ.านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเข.าสู0ประชาคมอาเซียนท้ังแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม0มีทักษะ โดยการเร0งรัดและขยายผลการใช.ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให.
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเป;นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝ�มือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ 
กลุ0ม ท่ีมีข.อตกลงการเปLดเสรีในอาเซียน ควบคู0ไปกับการวางแผนด.านการผลิตให.เพียงพอการยกระดับฝ�มือ
แรงงานในกลุ0มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใช.แรงงานเข.มข.น การส0งเสริมการพัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน เพ่ือใช.ในการประเมินค0าจ.างแรงงาน 
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  ๗.๔ เร0งพัฒนาความเชื่อมโยงด.านการขนส0งและระบบโลจิสติกส+ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเร0งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร0วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ0มแม0น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝIายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
แผนความร0วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ.าพระยา-แม0โขง (ACMECS) แผนความร0วมมือแห0งอ0าวเบงกอล
สําหรับความร0วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม0บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียนซ่ึงจะช0วยสนับสนุนให.ความเชื่อมโยงด.านการขนส0งและระบบโลจิสติกส+ในอาเซียนสัมฤทธิผลได.อย0าง
เป;นรูปธรรม 
  ๗.๕ ต0อเชื่อมเส.นทางคมนาคมขนส0งและระบบโลจิสติกส+จากฐานการผลิตในชุมชนสู0แหล0ง
แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค0าท้ังภายในประเทศ และเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู.ประกอบการ
รายย0อยสู0ตลาดท่ีกว.างขวางยิ่งข้ึนท้ังในประเทศและระหว0างประเทศ และขณะเดียวกันก็ช0วยสร.างโอกาสทาง
เศรษฐกิจแก0พ้ืนท่ีต0างๆ ภายในประเทศด.วย 
  ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด0านการค.าชายแดนและโครงข0าย
การคมนาคมขนส0งบริเวณประตูการค.าหลักของประเทศ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต และการ
ลงทุนข.ามแดน โดยปรับปรุงโครงข0ายระบบถนนพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการค.าและการขนส0งสินค.าข.ามแดนอย0างต0อเนื่อง โดยในระยะแรกให.ความสําคัญกับ
ด0านชายแดนท่ีสําคัญ ๖ ด0าน ได.แก0 ปาดังเบซาร+ สะเดา อรัญประเทศ แม0สอด บ.านคลองลึก และบ.านคลอง
ใหญ0 ซ่ึงจะทําให.ระบบขนส0ง และโลจิสติกส+สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ.านได.อย0างมีประสิทธิภาพ และ
รองรับปริมาณการเดินทางและการขนส0งท่ีคาดว0าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข.าสู0ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๘. การพัฒนาและส�งเสริมการใช3ประโยชน!จากวิทยาศาสตร!เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 
  รัฐบาลให.ความสําคัญต0อการวิจัยการพัฒนาต0อยอดและการสร.างนวัตกรรม เพ่ือนําไปสู0การ
ผลิตและบริการท่ีทันสมัยดังนี้ 
  ๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค0าใช.จ0ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ0งไปสู0เป?าหมายให.
ไม0ตํ่ากว0าร.อยละ ๑ ของรายได.ประชาชาติและมีสัดส0วนรัฐต0อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห0งชาติ ท้ังนี้เพ่ือให.ประเทศมีความสามารถในการแข0งขันและมีความก.าวหน.าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมี
ระดับการพัฒนาใกล.เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร+เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให.มีเอกภาพ 
และประสิทธิภาพโดยให.มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
  ๘.๒ เร0งเสริมสร.างสังคมนวัตกรรม โดยส0งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหว0าง
วิทยาศาสตร+เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร+ และคณิตศาสตร+ การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว0างการเรียนรู.กับการทํางาน การให.บุคลากรด.านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และ
การให.อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย0อมมีช0องทางได.เทคโนโลยีโดยความร0วมมือจากหน0วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ 
  ๘.๓ ปฏิรูประบบการให.สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป;นอุปสรรคต0อการนํางานวิจัย
และพัฒนาไปต0อยอดหรือใช.ประโยชน+ รวมท้ังส0งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุ0มจังหวัด เพ่ือให.ตรงกับความต.องการของท.องถ่ิน ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู0การใช.ประโยชน+เชิง
พาณิชย+ โดยส0งเสริมความร0วมมือระหว0างมหาวิทยาลัยหน0วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน 
  ๘.๔ ส0งเสริมให.โครงการลงทุนขนาดใหญ0ของประเทศ เช0น ด.านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต+ไฟฟ?า การจัดการนําและขยะ ใช.ประโยชน+จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย



๑๖ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตามความเหมาะสม ไม0เพียงแต0จะใช.เทคโนโลยีจากต0างประเทศ ส0งเสริมการใช.เครื่องมือวัสดุและสินค.าอ่ืนๆ ท่ี
เป;นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว.าง โดยจัดให.มีนโยบายจัดซ้ือจัดจ.างของภาครัฐท่ี
เอ้ืออํานวย เพ่ือสร.างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีท่ีจําเป;นจะต.องจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ+หรือ
เทคโนโลยีจากต0างประเทศจะให.มีเง่ือนไขการถ0ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให.สามารถพ่ึงตนเองได.ในอนาคตด.วย 
  ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให.มีโครงสร.างพ้ืนฐานด.านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ด.านการ
วิจัยและพัฒนา และด.านนวัตกรรม ซ่ึงเป;นโครงสร.างพ้ืนฐานทางปDญญาท่ีสําคัญในการต0อยอดสู0การใช.เชิง
พาณิชย+ของภาคอุตสาหกรรมให.มีความพร.อมทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีต0างๆ เช0น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการต้ังศูนย+วิเคราะห+ห.องปฏิบัติการสถาบันและศูนย+วิจัย เป;นต.น 
 ๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร3างสมดุลระหว�างการอนุรักษ!กับการ
ใช3ประโยชน!อย�างย่ังยืน 
  ในปDจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม.ทําลายปIามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ+ เช0น ปIาไม. สัตว+ปIา พันธุ+พืช และแร0ธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช.
ประโยชน+ทางพาณิชย+โดยไม0ชอบด.วยกฎหมายเป;นอันมาก ท้ังปDญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต0างๆ 
ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร.างสมดุลระหว0างการ
อนุรักษ+และการใช.ประโยชน+อย0างยั่งยืน ดังนี้ 
  ๙.๑ ในระยะเฉพาะหน.า เร0งปกป?องและฟNOนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากรปIาไม.และสัตว+ปIา โดย
ให.ความสําคัญในการแก.ไขปDญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐให.ชัดเจน เร0งรัดกระบวนการ
พิสูจน+สิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช.เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให.ทันสมัยและสร.างบรรทัดฐานในการบังคับใช.กฎหมายอย0างมีประสิทธิภาพและเป;นธรรม โดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีปIาต.นน้ําและพ้ืนท่ีอนุรักษ+ท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขาให.เป;นพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร+การปลูกปIาเพ่ือป?องกันภัยพิบัติและป?องกันการบุกรุกปIา ขยายปIาชุมชน และส0งเสริมการปลูกไม.มี
ค0าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม.จากปIาธรรมชาติ รวมท้ังผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค0าทางเศรษฐศาสตร+ของระบบนิเวศและการสร.างรายได.จากการอนุรักษ+ เช0น โครงการปลูกปIาเพ่ือ
ฟNOนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ+ทรัพยากรปIาไม.แบบมีส0วนร0วมจากทุกภาคส0วน เป;นต.น 
  ๙.๒ ส0งเสริมการอนุรักษ+และใช.ประโยชน+จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย0างยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟNOนตัว สร.างโอกาสในการเข.าถึงและแบ0งปDน
ผลประโยชน+อันเกิดข้ึนจากการใช.ทรัพยากรพันธุกรรมอย0างยุติธรรมและเท0าเทียม เพ่ือสร.างความเป;นอยู0ท่ีดี
ของประชาชน ความม่ันคงทางด.านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร.าง
มูลค0าทางเศรษฐกิจ รวมท้ังให.การคุ.มครองเพ่ือให.เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  ๙.๓ ในระยะต0อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก.ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชดําริท่ีให.ประชาชนสามารถอยู0ร0วมกับปIาได. เช0น กําหนดเขตปIาชุมชนให.ชัดเจน พ้ืนท่ีใดท่ีสงวน
หรือกันไว.เป;นพ้ืนท่ีปIาสมบูรณ+ก็ใช.มาตรการทางกฎหมายอย0างเคร0งครัดพ้ืนท่ีใดสมควรให.ประชาชนใช.
ประโยชน+ได.ก็จะผ0อนผันให.ตามความจําเป;นโดยใช.มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และการปลูกปIาทดแทนเข.าดําเนินการ ท้ังจะให.เชื่อมโยงกับการส0งเสริมการมีอาชีพและรายได.อ่ืนอันเป;นบ0อ
เกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต0อเนื่องเพ่ือให.คนเหล0านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได.ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ท่ีดินยังเป;นของรัฐจะจัดทําฐานข.อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู.ถือครองท่ีดินในท่ีดินของรัฐ 
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและเอกชนให.มีเอกภาพเพ่ือทําหน.าท่ีกําหนดนโยบายด.านท่ีดินใน
ภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน เร0งรัดการจัดสรรท่ีดินให.แก0ผู.ยากไร.โดยไม0ต.อง
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เป;นกรรมสิทธิ์ แต0รับรองสิทธิร0วมในการจัดการท่ีดินของชุมชน กําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดิน
เพ่ือให.เป;นกลไกในการนําทรัพยากรท่ีดินมาใช.ให.เกิดประโยชน+สูงสุด 
  ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให.เป;นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให.มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร0วมกันของหน0วยงานท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือให.การจัดทําแผนงานโครงการ ไม0เกิดความซํ้าซ.อน มีความ
เชื่อมโยงกันอย0างเป;นระบบ และสอดคล.องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดต้ัง
หรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพร.อมท้ังมีการนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช.ในระบบของการ
บริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย 
  ๙.๕ เร0งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพ่ือสร.างคุณภาพสิ่งแวดล.อมท่ีดีให.แก0ประชาชน โดยให.ความสําคัญในการเร0งรัดแก.ไขปDญหาการจัดการขยะ
เป;นลําดับแรก ส0งเสริมให.เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช.ใหม0ให.มากท่ีสุด เร0งกําจัดขยะมูลฝอย
ตกค.างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติซ่ึงจะใช.ท่ีดินของรัฐเป;นหลัก ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเป;นพลังงานก็จะสนับสนุนให.ดําเนินการ ส0วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจัดการเป;นพิเศษ โดยกําหนดให.ท้ิงในบ0อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร.างข้ึนอย0างถูกต.องตามมาตรฐานและ
ให.แยกเป;นสัดส0วนจากบ0อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส+ และขยะติดเชื้อจะ
พัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ?าระวังไม0ให.มีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยง
และอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให.ความสําคัญในการจัดการอย0างครบวงจร และใช.
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช.กฎหมายอย0างเด็ดขาดในระดับพ้ืนท่ี จะเร0งแก.ไขปDญหาในพ้ืนท่ีมาบตา
พุดซ่ึงเป;นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย0างต0อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการลดและขจัดมลพิษ การ
ฟNOนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีได.รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม 
รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร.างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู0เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 ๑๐. การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป5องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ระบบราชการเป;นระบบท่ีใหญ0โตมหึมาประกอบด.วยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตาม
ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว.างขวางของเจ.าหน.าท่ี ซ่ึงสามารถให.คุณให.โทษ ให.ความสะดวกหรือเป;น
อุปสรรคต0อการทํามาหากิน และการดํารงชีวิตได. แต0น0าเสียดายว0าในเวลาท่ีผ0านมาระบบราชการ และ
เจ.าหน.าท่ีบางส0วนกลายเป;นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย.งในสังคมต้ังแต0ระดับท.องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เป;น
อุปสรรคต0อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการ ซ่ึงมีมาแต0อดีตและยังมิได.แก.ไขให.ทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไม0อาจใช.เป;นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข0งขันกับนานาประเทศ เช0น 
เสียค0าใช.จ0ายสูง ใช.เวลามาก มีการขออนุญาตซํ้าซ.อน ใช.ระบบตรวจสอบท่ีไม0จําเป;น จนเป;นภาระแก0ประชาชน 
บางครั้งมีการปล0อยปละละเลยสลับกับการเข.มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม.ฟางมีการทุจริตคอร+รัปชัน 
สร.างความไม0เป;นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคมไม0จูงใจให.นักลงทุนเข.ามาประกอบการในประเทศดังท่ีปรากฏใน
ผลการสํารวจหรือรายงานประจําป�ของหน0วยงานต0างประเทศบางแห0งเก่ียวกับการจัดอันดับความน0าเชื่อถือ 
และความสะดวกหรือยากง0ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล.วรัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 
  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด.านองค+กรหรือหน0วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท.องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร.างหน0วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน.าท่ีซํ้าซ.อนหรือลักลั่นกันหรือมี
เส.นทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให.ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช. แก.ไขกฎระเบียบ
ให.โปร0งใสชัดเจนสามารถบริการประชาชนได.อย0างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
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ค0าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให.เหมาะสมและเป;นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม0 การตอบสนองความต.องการของประชาชนในฐานะท่ีเป;นศูนย+กลาง และการอํานวย
ความสะดวกแก0ผู.ใช.บริการ เพ่ือสร.างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต.นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ 
เพ่ิมศักยภาพในการแข0งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว.ในระบบราชการ 
โดยจะดําเนินการต้ังแต0ระยะเฉพาะหน.าไปตามลําดับความจําเป;น และตามท่ีกฎหมายเอ้ือให.สามารถ
ดําเนินการได. 
  ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให.ประชาชนสามารถเข.าถึงบริการสาธารณะได.โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมายกําหนดผู.รับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแน0นอน 
ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ+ท่ีเป;นธรรมโปร0งใส มิให.เจ.าหน.าท่ีหลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช.
อํานาจโดยมิชอบก0อให.เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร.างความเสียหายแก0ประชาชน โดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหน.า จะเน.นการปรับปรุงหน0วยงานให.บริการด.านการทําธุรกิจการลงทุนและด.านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจําวันเป;นสําคัญ 
  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน0วยงานของรัฐให.มีประสิทธิภาพสามารถให.บริการเชิงรุก 
ท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย+รับเรื่องราวร.องทุกข+จากประชาชนในต0างจังหวัด โดยไม0ต.องเดินทางเข.ามายัง
ส0วนกลาง ศูนย+บริการสาธารณะแบบครบวงจร ท่ีครอบคลุมการให.บริการหลากหลาย ซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชน
ต0างๆ เพ่ือให.ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต0อขอรับบริการได.โดยสะดวก การให.บริการถึงตัวบุคคลผ0าน
ระบบศูนย+บริการร0วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส+ท่ีสมบูรณ+แบบ 
พัฒนาหน0วยงานของรัฐให.เป;นองค+กรแห0งการเรียนรู.มีการสร.างนวัตกรรมในการทํางานอย0างประหยัดมี
ประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ 
  ๑๐.๔ เสริมสร.างระบบคุณธรรมในการแต0งต้ังและโยกย.ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป?องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส0งเสริมให.มีการนําระบบพิทักษ+คุณธรรมมาใช.ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ.าหน.าท่ีฝIายต0างๆ 
  ๑๐.๕ ใช.มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝDงค0านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ใน
การรักษาศักด์ิศรีของความเป;นข.าราชการและความซ่ือสัตย+สุจริตควบคู0กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป?องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ.าหน.าท่ีของรัฐทุกระดับอย0าง
เคร0งครัด ยกเลิกหรือแก.ไขกฎหมายระเบียบข.อบังคับต0างๆ ท่ีไม0จําเป;นสร.างภาระแก0ประชาชนเกินควรหรือเปLด
ช0องโอกาสการทุจริต เช0น ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ.างการอนุญาตอนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมี
ข้ันตอนยืดยาวใช.เวลานานซํ้าซ.อนและเสียค0าใช.จ0ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
  ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให.มีกฎหมาย เพ่ือให.ครอบคลุมการป?องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน+ทับซ.อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว0าเรื่องนี้เป;นวาระสําคัญ
เร0งด0วนแห0งชาติและเป;นเรื่องท่ีต.องแทรกอยู0ในการปฏิรูปทุกด.าน ท้ังจะเร0งรัดการดําเนินการต0อผู.กระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในด.านวินัยและคดี รวมท้ังให.ผู.ใช.บริการมีโอกาสประเมินระดับความน0าเชื่อถือของ
หน0วยงานของรัฐ และเปLดเผยผลการประเมินต0อประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเป;นปDญหา เช0น การจัดซ้ือ
จัดจ.าง การร0วมทุน การใช.จ0ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว.นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช.ดุลพินิจของ
เจ.าหน.าท่ี การมีผลประโยชน+ขัดแย.งหรือทับซ.อน ซ่ึงได.มีคําวินิจฉัยขององค+กรต0างๆ เป;นบรรทัดฐานแล.วมาเป;น
บทเรียนให.ความรู.แก0เจ.าหน.าท่ีของรัฐและประมวลเป;นกฎระเบียบหรือคู0มือในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๐.๗ ส0งเสริมและสนับสนุนภาคีองค+กรภาคเอกชนและเครือข0ายต0างๆ ท่ีจัดต้ังข้ึน เพ่ือ
สอดส0องเฝ?าระวังตรวจสอบเจ.าหน.าท่ีของรัฐหรือต0อต.านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการ



๑๙ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คุ.มครองพยานและผู.เก่ียวข.องเพ่ือให.การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป;นไปอย0างมีประสิทธิภาพ โดยไม0
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  ในสังคมท่ีอารยะการยึดหลักนิติธรรม คือ มีกฎหมายเป;นใหญ0ไม0ใช0ตัวบุคคลหรืออําเภอใจ
ของเจ.าหน.าท่ีผู.ปกครอง ย0อมเป;นสาระสําคัญแต0หลักนิติธรรมจะเป;นท่ียอมรับนับถือได.มิใช0เพียงสักแต0ว0ามี
กฎหมาย หากกฎหมายเหล0านั้นต.องสอดคล.องกับความเป;นจริงและความต.องการของประชาชน เป;นธรรม
คุ.มครองสิทธิมนุษยชน ท้ังต.องมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเข.าถึงได.ง0าย มีมาตรฐานตามหลักสากลทันสมัย และ
เป;นธรรมด.วยมิฉะนั้นจะกลายเป;นสาเหตุแห0งความขัดแย.งและการโกรธแค.นชิงชังไม0สิ้นสุดรัฐบาลจึงมีนโยบาย
ในเรื่องดังกล0าว ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน.า จะเร0งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีล.าสมัย ไม0เป;นธรรม ไม0สอดคล.องกับความตกลงระหว0างประเทศ เป;นอุปสรรคต0อการบริหารราชการ
แผ0นดิน การประกอบธุรกิจ หรือไม0เอ้ือต0อศักยภาพในการแข0งขันกับต0างประเทศ โดยจะใช.กลไกของหน0วยงาน
เดิมท่ีมีอยู0และระดมผู.ทรงคุณวุฒิมาเป;นคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังข้ึนเฉพาะกิจเป;นผู.เร0งดําเนินการ 
  ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน0วยงานท่ีมีหน.าท่ีให.ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให.
สามารถปฏิบัติงานได.อย0างรวดเร็ว สามารถให.ความช0วยเหลือแก0ภาคเอกชนและประชาชนได.ตามหลักเกณฑ+ท่ี
จะเปLดกว.างข้ึน และให.บุคลากรของหน0วยงานทางกฎหมายมีส0วนให.ความรู. เสริมศักยภาพในทางกฎหมาย
มหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกร0างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก0เจ.าหน.าท่ีของรัฐในหน0วยงาน
ต0างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
  ๑๑.๓ ในระยะต0อไป จะจัดต้ังองค+กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 
  ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู.ทางนิติวิทยาศาสตร+มาใช. เพ่ือเร0งรัดการดําเนินคดี
ทุกข้ันตอนให.รวดเร็วเกิดความเป;นธรรมและมีระบบฐานข.อมูลท่ีเชื่อมโยงกันสามารถใช.ติดตามผล และนําไปใช.
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน0วยงานและเจ.าหน.าท่ีในกระบวนการยุติธรรมได. 
  ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช0วยเหลือทางกฎหมายและค0าใช.จ0ายแก0ประชาชนท่ีไม0ได.รับความ
เป;นธรรม โดยให.เข.าถึงความเป;นธรรมได.ง0าย รวดเร็ว ส0งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ.มครองช0วยเหลือคนจน 
และผู.ด.อยโอกาส คุ.มครองผู.ถูกล0วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู.บริสุทธิ์หรือได.รับผลกระทบจากความไม0
เป;นธรรม โดยเน.นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป;นธรรมของผู.ได.รับผลกระทบและ
การไม0แอบอ.างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช0วยเหลือดังกล0าว 
  ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงินภาษี และการป?องกันการฟอกเงินมาใช.ในการป?องกันและ
ปราบปราม ผู.มีอิทธิพล และเจ.าหน.าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกระทําผิดเก่ียวกับการค.ามนุษย+ 
แรงงานทาส การก0อการร.ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข.ามชาติ 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) 
 กรอบยุทธศาสตร+การพัฒนาภายใต.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ฉบับท่ี 12         
(พ.ศ. 2560-2564) 
 
 
 



๒๐ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กรอบยุทธศาสตร! สาระสําคัญ 
ยุทธศาสตร!ท่ี 1 การเสริมสร.างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย+ 

พัฒนาคนทุกช0วงวัยเพ่ือให.คนไทยเป;นคนดี คนเก0ง มีระเบียบวินัย 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู.สูงอายุท่ีจะ
มีสัดส0วนสูงข้ึนในสังคม สูงวัย ท้ังการสร.างงานท่ีเหมาะสม การ
ฟNOนฟูและดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตร!ท่ี 2 การสร.างความเป;น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

มุ0งเน.นการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสร.างความปรองดองใน
สังคม การสร.างโอกาสให.ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข.าถึง
ทรัพยากร แหล0งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได. 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร!ท่ี 3 การสร.างความเข.มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข0งขันได.อย0างยั่งยืน 

ให.ความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร.างท้ังห0วงโซ0
คุณค0าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา 
SMEs และเกษตรกรรุ0นใหม0 

ยุทธศาสตร!ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป;นมิตร
กับสิ่งแวดล.อมเพ่ือการพัฒนาอย0าง
ยั่งยืน 

มุ0งอนุรักษ+ ฟNOนฟู สร.างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล.อม สร.างสมดุลระหว0างการอนุรักษ+และการใช.ประโยชน+
อย0างยั่งยืนและเป;นธรรม บริหารจัดการน้ําให.มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร!ท่ี 5 การเสริมสร.างความ
ม่ันคงแห0งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู0
ความม่ังค่ังและยั่งยืน 

ให.ความสําคัญกับความม่ันคงท่ีส0งผลกระทบต0อการพัฒนาในทุก
มิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล.อม ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพให.ประเทศ 

ยุทธศาสตร!ท่ี 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป?องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เพ่ือให.การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร0งใส มีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบ และตรวจสอบได.อย0างเป;นธรรม ประชาชนมีส0วน
ร0วม ประเทศปราศจากคอร+รัปชั่น มีการกระจายอํานาจ และแบ0ง
ภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว0างส0วนกลาง ภูมิภาค และ
ท.องถ่ิน 

ยุทธศาสตร!ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร.าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส+ 

มุ0งเน.นการพัฒนากายภาพโครงสร.างพ้ืนฐานด.านการคมนาคม
ขนส0ง การเชื่อมโยงเครือข0ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร.างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส0งสินค.าระหว0าง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร!ท่ี 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ให.ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ต0อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุง สภาพแวดล.อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร+ฯ 

ยุทธศาสตร!ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญให.สอดคล.องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข.อจํากัดของพ้ืนท่ี 
รวมท้ังความต.องการของภาคีการพัฒนาท่ีเ ก่ียวข.อง สร.าง



๒๑ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กรอบยุทธศาสตร! สาระสําคัญ 
ฐานเศรษฐกิจใหม0เพ่ือรองรับการเข.าสู0ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร!ท่ี 10 ความร0วมมือระหว0าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ประสานและพัฒนาความร0วมมือระหว0างประเทศท้ังในเชิงรุกและ
รับอย0างสร.างสรรค+ โดยมุ0งเน.นการดูแล การดําเนินงานตามข.อ
ผูกพัน และพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต0างๆ ท่ีไทยมีความ
เก่ียวข.องในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภาค 

 

3. แผนยุทธศาสตร!ชาติระยะ 20 ป) ด3านสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕60 - 2579) 
 กระทรวงสาธารณสุข ได.จัดทําแผนยุทธศาสตร+ชาติระยะ ๒๐ ป� ด.านสาธารณสุข ตามนโยบาย
รัฐบาล ท่ีจะนําประเทศไทยก.าวสู0 Thailand ๔.๐ รองรับอนาคตท่ีมีความเป;นสังคมเมือง สังคมผู.สูงอายุซ่ึงในป� 
๒๕๗๓ ไทยจะมีผู.สูงอายุถึง ๑ ใน ๔ ของประชากรท้ังหมด การเชื่อมต0อการค.าและการลงทุน ความก.าวหน.า
ทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ําการเข.าถึงระบบสุขภาพ ต้ังเป?าหมายให. “ประชาชนสุขภาพดี เจ.าหน.าท่ี
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดย ๑) ประชาชนสุขภาพดี คือ มีอายุค0าเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดไม0น.อยกว0า ๘๐ ป� 
และอายุค0าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเม่ือแรกเกิดไม0น.อยกว0า ๗๒ ป� ๒) เจ.าหน.าท่ีมีความสุข คือบุคลากรทาง
การแพทย+และสาธารณสุข ได.รับการพัฒนาความก.าวหน.าในวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน ๓) ระบบ
สุขภาพยั่งยืน มีระบบสุขภาพหนึ่งเดียว แบบองค+รวม ไร.รอยต0อ เป;นธรรม และม่ันคงทางสุขภาพ ภายใต. ๔ 
ยุทธศาสตร+ ดังนี้ 
 ๑. ส0งเสริมสุขภาพและการป?องกันโรคเป;นเลิศ (P&P Excellence) ประกอบด.วย ๔ แผนงาน 
ได.แก0 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ0มวัย การป?องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปDจจัยเสี่ยงด.าน
สุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล.อม 
 ๒. บริการเป;นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด.วย ๖ แผนงาน ได.แก0 แผนการพัฒนา
ระบบการแพทย+ปฐมภูมิ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการการแพทย+ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการส0งต0อ การพัฒนาคุณภาพหน0วยงานบริการด.านสุขภาพ การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและ
พ้ืนท่ีเฉพาะ และประเทศไทย ๔.๐ ด.านสาธารณสุข 
 ๓. บุคลากรเป;นเลิศ (People Excellence) ประกอบด.วย ๑ แผนงาน ได.แก0 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกําลังคนด.านสุขภาพ 
 ๔. บริหารเป;นเลิศด.วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบด.วย 5 แผนงาน 
ได.แก0 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบข.อมูลสารสนเทศ
ด.านสุขภาพ การบริหารจัดการด.านการเงินการคลังสุขภาพ การพัฒนางานวิจัยและองค+ความรู.ด.านสุขภาพ 
การปรับโครงสร.างและการพัฒนากฎหมายด.านสุขภาพ โดยแบ0งเป;น ๔ ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี ๑ คือการปฏิรูประบบสุขภาพ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ระยะท่ี ๒ เป;นการสร.างความเข.มแข็ง (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) 
  ระยะท่ี ๓ ดําเนินการให.เกิดความยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๔) 
  ระยะท่ี ๔ เม่ือสิ้นแผนในป� ๒๕๗๙ ประเทศไทยจะเป;นผู.นําด.านการแพทย+และสาธารณสุข ๑ 
ใน ๓ ของเอเชีย (พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙) สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด.วย ๑๖ แผนงาน ๔๘ 
โครงการ รายละเอียดดังตาราง 



๒๒ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร!/แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร!ชาติ ระยะ 20 ป) ด3านสาธารณสุข 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1.  Prevention & Promotion Excellence (ส�งเสริมสุขภาพและป5องกันโรคเปaนเลิศ) (4 แผนงาน 
12 โครงการ) 
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ�มวัย (ด3านสุขภาพ) (4 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาและสร.างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ0มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1) ร.อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน   
2) อัตราส0วนการตายมารดาไทยไม0เกิน 15 ต0อการเกิดมีชีพแสนคน 
3) ร.อยละของเด็กอายุ 0-5 ป� มีพัฒนาการสมวัย 
4) ร.อยละของเด็กอายุ 0-5 ป� สูงดีสมส0วน และส0วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป� 

2. โครงการพัฒนาและสร.างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ0มวัยเรียนและ
วัยรุ0น 

5) เด็กไทยมีระดับสติปDญญาเฉลี่ยไม0ต่ํากว0า 100 
6) ร.อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส0วน           
7) ร.อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ+ (EQ) อยู0ในเกณฑ+
ปกติข้ึนไป 
8) ร.อยละของเด็กกลุ0มอายุ 0-12 ป�ฟDนดีไม0มีผุ (cavity free) 
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป� 

3. โครงการพัฒนาและสร.างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ0มวัยทํางาน 

10) ร.อยละของประชาชนวัยทํางาน มีค0าดัชนีมวลกายปกติ 
11) ประชากรไทยอายุตั้งแต0 15 ป� ข้ึนไป มีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอต0อสุขภาพ 

4. โครงการพัฒนาและสร.างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ0มวัยผู.สูงอายุ 

12) ร.อยละของตําบลท่ีมีระบบการส0งเสริมสุขภาพดูแลผู.สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ0านเกณฑ+ 
13) ร.อยละของ Healthy Ageing 

แผนงานท่ี 2 : การป5องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (3 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต.
ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

14) ร.อยละของจังหวัดมีศูนย+ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู.สถานการณ+ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได.จริง 

2. โครงการควบคุมโรคติดต0อ 15) อัตราความสําเร็จการรักษาผู.ปIวยวัณโรครายใหม0และกลับเป;นซํ้า 
16) ร.อยละของกลุ0มประชากรหลักท่ีเข.าถึงบริการป?องกันโรคเอดส+
และโรคติดต0อทางเพศสัมพันธ+เชิงรุก 
17) ร.อยละของตําบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม.ตับ  

3. โครงการควบคุมโรคไม0ติดต0อและ
ภัยสุขภาพ 

18) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุน.อยกว0า 15 ป� 
19) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
20) อัตราผู.ปIวยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม0 

แผนงานท่ี 3 : การลดปdจจัยเส่ียงด3านสุขภาพ (3 โครงการ) 
1. โครงการส0งเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยด.านอาหาร 

21) ร.อยละของผลิตภัณฑ+อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
22) ร.อยละของประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ+
สุขภาพท่ีถูกต.อง 
 



๒๓ 

แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
2. โครงการลดปDจจัยเสี่ยงด.าน
สุขภาพ 

23) ความชุกของผู.สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ป�ข้ึนไป 
24) ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล+ต0อประชากรอายุ 15 ป� ข้ึนไป 
(ลิตรของแอลกอฮอล+บริสุทธิ์ต0อคนต0อป�) 
25) ร.อยละของผู.ปIวยยาเสพติดท่ีหยุดเสพต0อเนื่อง 3 เดือน หลัง
จําหน0ายจากการบําบัดรักษา (3 month remission rate) 

3. โครงการคุ.มครองผู.บริโภคด.าน
ผลิตภัณฑ+สุขภาพและบริการสุขภาพ 

26) ร.อยละของผลิตภัณฑ+สุขภาพท่ีได.รับการตรวจสอบได.มาตรฐาน
ตามเกณฑ+ท่ีกําหนด 
27) ร.อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ผ0านเกณฑ+มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล3อม (2 โครงการ)  
1. โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล.อม 

28) ร.อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล.อมได.ตาม
เกณฑ+ GREEN&CLEAN Hospital 

2. โครงการคุ.มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล.อมใน
พ้ืนท่ีเสี่ยง (Hot Zone)  

29) จํานวนจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปDจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล.อมเพ่ือ
สุขภาพอย0างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. Service Excellence (บริการเปaนเลิศ) (6 แผนงาน 23 โครงการ) 
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย!ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย+
ปฐมภูมิและเครือข0ายระบบสุขภาพ
ระดับอําเภอ (DHS) 

30) ร.อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปLดดําเนินการในพ้ืนท่ี 
(Primary Care Cluster) 
31) ร.อยละของอําเภอท่ีมี District Health System (DHS) คุณภาพ 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (14 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไม0ติดต0อเรื้อรัง 

32) ร.อยละของผู.ปIวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมได. 
33) ร.อยละของผู.ปIวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได.รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต0อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
34)  อัตราตายของผู.ปIวยโรคหลอดเลือดสมอง 
35) อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผู.ปIวยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 

2.โครงการป?องกันและควบคุมการ
ด้ือยาต.านจุลชีพและการใช.ยาอย0าง
สมเหตุสมผล 

36) ร.อยละของโรงพยาบาลท่ีใช.ยาอย0างสมเหตุผล 

3. โครงการพัฒนาศูนย+ความเป;นเลิศ
ทางการแพทย+ 

37) ร.อยละการส0งต0อผู.ปIวยนอกเขตสุขภาพลดลง 

4. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 

38) อัตราตายทารกแรกเกิด 

5. โครงการดูแลผู.สูงอายุ ผู.พิการและ
ผู.ด.อยโอกาส แบบประคับประคอง 

39) ร.อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 
 



๒๔ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
6. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย+แผนไทยฯ 

40) ร.อยละของผู.ปIวยนอกได.รับบริการการแพทย+แผนไทยและ
การแพทย+ทางเลือกท่ีได.มาตรฐาน 

7. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

41) ร.อยละของผู.ปIวยโรคซึมเศร.าเข.าถึงบริการสุขภาพจิต 
42) อัตราการฆ0าตัวตายสําเร็จ 

8. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขาหลัก 

43) อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis) 

9. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 

44) ร.อยละโรงพยาบาลต้ังแต0ระดับ F2 ข้ึนไปสามารถให.ยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู.ปIวย STEMI ได. 
45) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

10. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง  

46) ลดระยะเวลารอคอย ผ0าตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 
อันดับแรก 
47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ   
48) อัตราตายจากมะเร็งปอด 

11. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไต 

49) ร.อยละของผู.ปIวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

12. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาจักษุวิทยา  

50) ร.อยละของผู.ปIวยตาบอดจากต.อกระจก (Blinding Cataract) 
ได.รับการผ0าตัดภายใน 30 วัน 

13. โครงการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพช0องปาก 

51) ร.อยละหน0วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช0องปาก 

14. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาปลูกถ0ายอวัยวะ 

52) จํานวนการปลูกถ0ายไตสําเร็จ 

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย!ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส�งต�อ (1 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย+ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส0งต0อ 

53) ร.อยละของโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ 
54) ร.อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป 
55) ร.อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ 
56) อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) 

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาคุณภาพหน�วยงานบริการด3านสุขภาพ (2 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สําหรับ
สถานพยาบาล 

57) ร.อยละหน0วยบริการผ0านเกณฑ+มาตราฐาน 2P safety 
58) ร.อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ0านการรับรอง HA ข้ัน 3 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 59) ร.อยละของ รพ.สต. ในแต0ละอําเภอท่ีผ0านเกณฑ+ระดับการ
พัฒนาคุณภาพ 

แผนงานท่ี 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพ้ืนท่ีเฉพาะ (3 โครงการ)  
1.โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา และรพ.สมเด็จพระยุพราช 

60) ร.อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ท่ี
ผ0านเกณฑ+คุณภาพท่ีกําหนด 
 



๒๕ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
2. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและสุขภาพแรงงานข.ามชาติ 
(Migrant Health) 

61) ร.อยละการผ0านเกณฑ+ของหน0วยบริการสาธารณสุข สําหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล.อมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ+ท่ีกําหนด 
62) สัดส0วนของแรงงานต0างด.าวท่ีได.รับการดูแลรักษาปDญหาสุขภาพท่ี
ตรวจพบ 

3. โครงการเพ่ิมการเข.าถึงบริการ
ด.านสุขภาพในชายแดนใต. 

63) ความครอบคลุมเด็กได.รับวัคซีนตาม EPI ในชายแดนใต. 
64) อัตราส0วนการเสียชีวิตของมารดาในจังหวัดชายแดนภาคใต. 

แผนงานท่ี 10 : ประเทศไทย 4.0 ด3านสาธารณสุข (2 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาสถานบริการด.าน
สุขภาพ 

65) ร.อยละของสถานบริการด.านสุขภาพกลุ0มเป?าหมายได.รับการ
ส0งเสริมพัฒนาองค+ความรู.ด.านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ+สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย+ 

66) ร.อยละของยากลุ0มเป?าหมายท่ีผลิตหรือนําเข.าเพ่ือทดแทนยา
ต.นแบบเพ่ิมข้ึน 
67) ร.อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย+ท่ีได.รับการข้ึนทะเบียน 
68) จํานวนตํารับยาแผนไทยแห0งชาติ 
69) จํานวนนวัตกรรมท่ีคิดค.นใหม0 เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนา
ต0อยอดการให.บริการด.านสุขภาพ 
70) จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย+แผนไทย และ
การแพทย+ทางเลือกท่ีนํามาใช.จริงทางการแพทย+หรือการตลาด 

3. People Excellence (บุคลากรเปaนเลิศ) (1 แผนงาน 4 โครงการ) 
แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด.านสุขภาพ (4 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาการวางแผน
กําลังคนด.านสุขภาพ 

71) ระดับความสําเร็จในการวางแผนกําลังคนด.านสุขภาพของเขต
สุขภาพ 

2. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด.านสุขภาพสู0ความเป;นมืออาชีพ 

72) ร.อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากําลังคนได.ตามเกณฑ+เป?าหมายท่ีกําหนด 
73) ร.อยละของบุคลากรท่ีได.รับการพัฒนาตามเกณฑ+ท่ีกําหนด 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกําลังคน 
 

74)  ร.อยละของหน0วยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน 
(Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช. 
75) ร.อยละของหน0วยงานท่ีมีการนําดัชนีองค+กรท่ีมีความสุข 
(Happy work place index) ไปใช. 
76) อัตราการสูญเสียบุคลากรด.านสุขภาพ (Loss Rate) 
77) ร.อยละของอําเภอท่ีมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 

4. โครงการพัฒนาเครือข0ายกําลังคน
ด.านสุขภาพ 

78) ร.อยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได.
ตามเกณฑ+ท่ีกําหนด 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 

4. Governance Excellence (บริหารเปaนเลิศด3วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน 9 โครงการ) 

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (2 โครงการ) 
1. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร0งใส 

79) ร.อยละของหน0วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ0านเกณฑ+
การประเมิน ITA 
80) ร.อยละของการจัดซ้ือร0วมของยา เวชภัณฑ+ท่ีไม0ใช0ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร+ และวัสดุทันตกรรม 

2. โครงการพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

81) ร.อยละของหน0วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ0านเกณฑ+
การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
82) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
ส0วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู0เกณฑ+คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

แผนงานท่ี 13 : การพัฒนาระบบข3อมูลสารสนเทศด3านสุขภาพ (2 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาระบบข.อมูลข0าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแห0งชาติ (NHIS) 

83) ร.อยละของจังหวัดและหน0วยบริการท่ีผ0านเกณฑ+คุณภาพข.อมูล 

2. โครงการพัฒนาสุขภาพด.วย
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

84) ร.อยละของหน0วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถ
แลกเปลี่ยนข.อมูลสุขภาพได.  (Health Information Exchange (HIE)) 
85) ร.อยละของประชาชนเข.าถึงข.อมูลสุขภาพตนเองได. (Personal Health Record) 

แผนงานท่ี 14 : การบริหารจัดการด3านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ) 
1. โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 
3 กองทุน 
 

86) รายจ0ายต0อหัวท่ีปรับด.วยโครงสร.างอายุ (Age adjusted 
expenditure per capita) ของแต0ละระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ต.องมีค0าไม0ต0างจากค0าเฉลี่ยของท้ังสามระบบหลัก ±10% 
87) กําหนดให.มีมาตรฐานการจ0ายเงินของแต0ละระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให.แก0สถานพยาบาลเป;นราคาเดียวกันในทุกประเภท
และระดับการบริการ 
88) ร.อยละของประชากรเข.าถึงบริการการแพทย+ฉุกเฉินป� 2560 
89) ครัวเรือนท่ีต.องกลายเป;นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ0าย
ค0ารักษาพยาบาล (Health impoverishment) 

2. โครงการบริหารจัดการด.าน
การเงินการคลัง 
 

90) ร.อยละค0าใช.จ0ายด.านสุขภาพ (Health Expenditure) ต0อ
ผลิตภัณฑ+มวลรวมของประเทศ (GDP) 
91) ค0าใช.จ0ายด.านสุขภาพต0อรายประชากร (Health Expenditure 
per capita) 
92) ร.อยละของหน0วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

แผนงานท่ี 15 : การพัฒนางานวิจัยและองค!ความรู3ด3านสุขภาพ (2 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนางานวิจัย 93) ร.อยละผลงานวิจัย/R2R ด.านสุขภาพท่ีเผยแพร0ให.หน0วยงาน

ต0างๆนําไปใช.ประโยชน+ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
 94) ร.อยละงบประมาณท่ีเก่ียวกับการวิจัยไม0น.อยกว0าร.อยละ 1.5 

ของงบดําเนินการต0อป� 
2. โครงการสร.างองค+ความรู.และการ
จัดการความรู.ด.านสุขภาพ 

95) ร.อยละหน0วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ0าน
เกณฑ+คุณภาพ 

แผนงานท่ี 16 : การปรับโครงสร3างและการพัฒนากฎหมายด3านสุขภาพ (1 โครงการ) 
1. โครงการปรับโครงสร.างและ
พัฒนากฎหมายด.านสุขภาพ 

96) ร.อยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงได.รับการแก.ไข และบังคับใช. 
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4. กรอบความเชื่อมโยงโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. การปกป5อง
และเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย" 

ยุทธศาสตร*ที่ 1 การ
เสรมิสร.างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย* 

ส2งเสริมสุขภาพและ
ป3องกันโรคเป4นเลิศ
(Prevention & 
Promotion 
Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุ2มวัย 

1.โครงการพัฒนาและ
ขยายศูนย*เครือข2ายการ
เรียนการสอนสาํหรับเด็ก
ปLวยในโรงพยาบาลด.วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย2างต2อเนื่องและยั่งยืน 
ตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

1.จํานวนเด็กด.อยโอกาส (เด็กเจ็บปLวย) ที่ได.รับโอกาสทาง
การศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม 50,000 
ราย 

2.ครูผู.สอนการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการได.รับการ
พัฒนา องค*ความรู.ทักษะวิชาการศึกษาและด.านสาธารณสุขใน
การดูแลเด็กปLวยผ2านความสามารถใช.สื่อเทคโนโลยีการศึกษาได.
อย2างเหมาะสมกับเด็ก จํานวน 150 คน 

3.ขยายผลการดําเนินกิจกรรมสร.างโอกาสการศึกษาแก2เด็กด.อย
โอกาสจากต.นแบบไปยังศูนย*เครือข2ายสถานพยาบาล (ตาม
เกณฑ* Criteria) เพิ่มขึ้น จํานวน 9 จังหวัด (จากปXจจุบัน 31 
จังหวัด เพิ่มเป4น 9 จังหวัดรวมเป4น 40 จังหวัด)   
4 ระดับความพึงพอใจของเด็กเจ็บปLวยครอบครัวและเครือข2าย 
ร.อยละ 80 

5.เด็กด.อยโอกาส (เด็กเจ็บปLวย) ได.รับการศึกษาและสามารถสู2
การเข.าเรียนต2อในระบบภาคปกติ/กศน. ร.อยละ 80 

กรมการแพทย* 

2.โครงการรณรงค*ป3องกัน
และแก.ไขปXญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 

1.ร.อยละ  50  ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่
ผ2านเกณฑ*มาตรฐาน ดีเด2น  
 มีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในระดับที่สูงขึ้นเกณฑ*
มาตรฐานต.นแบบ 
2.ร.อยละ 75  ของวัยรุ2นและเยาวชนที่เข.าร2วมโครงการมี
ความรู.และทักษะในการป3องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ.มกัน
ทางจิต) 

กรมสุขภาพจิต 
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นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

   แผนงานที่ 2 : การ
ป3องกันควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ 

3.โครงการกําจัดปXญหา
โรคพยาธิใบไม.ตับและ
มะเร็งท2อน้ําดีถวายเป4น
พระราชกุศลฯ 

ร.อยละ 80 ของตําบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม.ตับ กรมควบคุมโรค 

บริการเป4นเลิศ
(Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

4.โครงการตาปลอม 999 
ดวงตาถวายเป4นพระราช
กุศลแด2องค*พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

การให.บริการใส2ตาปลอมแก2ผู.สูญเสียดวงตา 999 ดวง กรมการแพทย* 

5.โครงการส2งเสรมิ
ศักยภาพคนพิการแขน-ขา
ขาด ประจําป!งบประมาณ 
2560 เพื่อถวายเป4นพระ
ราชกุศลฯ 

1.บริการคนพิการแขน-ขาขาด จํานวน 900 ราย (จังหวัดละ 
300 ราย) 
2.บุคลากรจากหน2วยงานที่เกี่ยวข.องกับการจดทะเบียนคนพิการ 
จํานวน 600 ราย (จังหวัดละ 200 ราย) 

กรมการแพทย* 

6.โครงการกําจัดปXญหา
โรคพยาธิใบไม.ตับและ
มะเร็งท2อน้ําดี ถวายเป4น
พระราชกุศลฯ 

ผู.ผ2านการอบรมร.อยละ 80 มีความรู.ความเข.าใจและเชี่ยวชาญ
ในการผ2าตัดมะเร็งตับมากขึ้น 

กรมการแพทย* 

แผนงานที่ 9 : การพัฒนา
ตามโครงการพระราชดําริ
และพื้นที่เฉพาะ 

7.โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 

1.มีแผนยุทธศาสตร*สําหรับขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2.มีผังแผนแม2บท (Master Plan)รองรับการพัฒนาภูมิสถาปXตย* 
3.ร.อยละ 90 ของทีมบริหารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ที่ได.รับการพัฒนา 
4.ร.อยละ 60 ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ที่ได.รับการรับรองคุณภาพ 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

8. โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชในทศวรรษที่ 5  
(พ.ศ. 2560-2569) 

1.มีแผนยุทธศาสตร*สําหรับขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
2.มีการจัดทําผังแผนแม2บท (Master Plan) รองรับการพัฒนา
ภูมิสถาปXตย*ที่ปรับใหม2ไม2ต่ํากว2า 2 แห2ง 
3.มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห2งผ2าน
การรับรองคุณภาพ HA ต2อเนื่อง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๒. การรักษา
ความมั่นคงของ
รัฐและการ
ต1างประเทศ 

ยุทธศาสตร*ที่ 1 การ
เสรมิสร.างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย* 

ส2งเสริมสุขภาพและ
ป3องกันโรคเป4นเลิศ
(Prevention & 
Promotion 
Excellence) 

แผนงานที่ 2 : การ
ป3องกันควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ 

9.โครงการแก.ไขปXญหา
วิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต. 

1.ร.อยละของผู.ได.รับผลกระทบจากสถานการณ*ความไม2สงบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต.ที่มีความเสี่ยงต2อปXญหาสุขภาพจิตบน
ฐานข.อมูล VMS ที่มีอายุ 18 ป!ขึ้นไป ได.รับการดูแลเยียวยา
จิตใจตามมาตรฐานที่กําหนด (เป3าหมายร.อยละ 80 ) 
2.ร.อยละของผู. ได.รับผลกระทบฯ มีความเสี่ยงต2อปXญหา
สุขภาพจิตบนฐานข.อมูล VMS ที่มีอายุต่ํากว2า 17 ป!ลงมา ได.รับ
การดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กําหนด (เป3าหมาย ร.อยละ 
50) 

กรมสุขภาพจิต 

บริการเป4นเลิศ
(Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

10.สนับสนุนการแก.ไข
ปXญหาผู.เสพยาเสพติดและ
การควบคุมตัวยา/สารเคม ี

จํานวนตัวอย2างที่ได.รับการตรวจหาสารเสพตดิในของกลางและ
ปXสสาวะ 50,000 ตัวอย2าง 

กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

 

๔. การศึกษาและ
เรียนรู< การ
ทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร*ที่ 1 การ
เสรมิสร.างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย* 

ส2งเสริมสุขภาพและ
ป3องกันโรคเป4นเลิศ
(Prevention & 
Promotion 
Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุ2มวัย 

11.โครงการโรงเรียน
ส2งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่ม
โอกาสการเรียนรู.ตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู. 
 
 

1.ร.อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ป!) สูงดสีมส2วน 
2.ร.อยละ 52 ของเด็กอายุ 12 ป! ปราศจากฟXนผ ุ

กรมอนามัย 
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นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

๕. การยกระดับ
คุณภาพบริการ
ด<านสาธารณสุข 
และสขุภาพของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร*ที่ 1 การ
เสรมิสร.างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย* 

ส2งเสริมสุขภาพและ
ป3องกันโรคเป4นเลิศ
(Prevention & 
Promotion 
Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุ2มวัย 

12. โครงการตั้งครรภ*
คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม2
ปลอดภัย 

1.อัตราส2วนการตายมารดาไทย ไม2เกิน 20 ต2อการเกิดมีชีพแสนคน 
2.ร.อยละ 80 ของเด็กอายุ 0-5 ป! มีพัฒนาการสมวัย 
3.ร.อยละ 51 ของเด็กอายุ 0-5 ป! สูงดีสมส2วน และส2วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป! 
4.ร.อยละ 50 ของเด็กอายุ 3 ป! ปราศจากฟXนผ ุ  

กรมอนามัย 

13.โครงการเด็กไทยรุ2น
ใหม2แข็งแรงสมองดีพร.อม
เรียนรู. 

1.ร.อยละ 80 ของเด็กอายุ 0-5 ป! มีพัฒนาการสมวัย 
2.ร.อยละ 51 ของเด็กอายุ 0-5 ป! สูงดีสมส2วน และส2วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป! 
3.ร.อยละ 50 ของเด็กอายุ 3 ป! ปราศจากฟXนผ ุ

กรมอนามัย 

14.โครงการเด็กวัยเรียน
สูงสมส2วนสมองดีแข็งแรง 

ร.อยละ 66 ของเด็กวัยเรยีน (6-14 ป!) สูงดีสมส2วน กรมอนามัย 

15.โครงการเด็กไทย
สุขภาพดีปลอดภยั 

1.ร.อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ป!) สูงดสีมส2วน 
2.ร.อยละ 52 ของเด็กอายุ 12 ป! ปราศจากฟXนผ ุ

กรมอนามัย 

16.โครงการเสริมสร.าง
พัฒนาการเด็กล2าช.า 

1.ร.อยละ 70 ของเด็กกลุ2มเสี่ยงต2อปXญหาพัฒนาการล2าช.าได.รับ
การกระตุ.นพัฒนาการและดูแลต2อเนื่องตามเครื่องมือมาตรฐาน 
2.ทุกจังหวัดมเีครือข2ายบริการกระตุ.นพัฒนาการเด็กพัฒนาการ
ล2าช.าอย2างน.อย ร.อยละ 50 

กรมสุขภาพจิต 

17. โครงการสร.างเสรมิ
สุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 

1.ร.อยละ 70 ของสถานบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ  มี
ระบบการดูแลช2วยเหลือนักเรียนร2วมกับโรงเรยีนส2งเสรมิสุขภาพ  
2.ร.อยละ 50 ของเด็กวัยเรียนกลุ2มเสี่ยงที่มีปXญหา พฤติกรรม – 
อารมณ* การเรยีนรู. ได.รับการดูแลช2วยเหลือตามเกณฑ*ที่กําหนด 

กรมสุขภาพจิต 

18.โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติการ
ป3องกันและแก.ไขปXญหา
การตั้งครรภ*ในวัยรุ2น 

1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป! ไม2เกิน 42 ต2อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป! พันคน  
2.การตั้งครรภ*ซ้ําในหญิงอายุน.อยกว2า 20 ป! ไม2เกิน               
ร.อยละ 1.4 
 

กรมอนามัย 
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แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

19.โครงการสร.าง
ภูมิคุ.มกันเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการก.าว
สู2การเป4นผู.ใหญ2ที่มี
คุณภาพ 

1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป! ไม2เกิน 42 ต2อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป! พันคน  
2.การตั้งครรภ*ซ้ําในหญิงอายุน.อยกว2า 20 ป! ไม2เกิน ร.อยละ 
1.4 

กรมอนามัย 

20.โครงการสร.างเสริม
สุขภาพกลุ2มวัยทํางาน 

ร.อยละ 54 ของวัยทํางานอายุ 30-44 ป! มีดัชนีมวลกายปกต ิ กรมอนามัย 

21.โครงการทันตสุขภาพ
สําหรับผู.สงูอายุประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 – 2565 

ร.อยละ 43 ของผู.สูงอายุ (60-74 ป!) มีฟXนแท.ใช.งาน อย2างน.อย 
20 ซี่ และ 4 คู2 

กรมอนามัย 

22.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวด.าน
สาธารณสุขสําหรับ
ผู.สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ตําบล Long Term 
Care 

ร.อยละ 50 ของตําบลที่มีระบบการส2งเสริมสุขภาพดูแลผู.สูงอายุ
ระยะยาว (Long term care) ผ2านเกณฑ* 

กรมอนามัย 

23.โครงการพัฒนาระบบ
ส2งเสริมและป3องกันปXญหา
สุขภาพจิตผู.สูงอายุ 

1.ร.อยละของประชาชนวัยสูงอายุที่มารับบริการในคลินิก NCD 
มีภาวะซึมเศร.า ลดลง (ร.อยละ 10 ) 
2. ร.อยละผู.สูงอายุในชมรมผู.สูงอายุ มีสุขภาพจิตดี (ร.อยละ 50) 

กรมสุขภาพจิต 

แผนงานที่ 2 : การป3อง 
กันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

24.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและเตรยีม
ความพร.อมตอบโต.ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ร.อยละ 80 ของจังหวัดมศีูนย*ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู.สถานการณ* (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได.จริง
(61 จังหวัด) 

กรมควบคุมโรค 

    25.โครงการควบคุมวัณโรค อัตราความสําเร็จการรักษาผู.ปLวยวัณโรคและกลับเป4นซ้ํา ร.อยละ85 กรมควบคุมโรค 
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แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

    26.โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการดําเนินงานเฝ3า
ระวัง ป3องกัน ควบคุมโรค
ไม2ติดต2อเรื้อรังและปXจจัย
เสี่ยงในกลุ2มวัยทํางาน 

1.อัตราผู.ปLวย HT รายใหม2ลดลงร.อยละ 2.5 ต2อป! (390,000 
คน) 
2.อัตราผู.ปLวย DM รายใหม2ลดลงร.อยละ ต2อป! (190,000 ราย) 

กรมควบคุมโรค 

27.โครงการป3องกันและ
ลดการตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในทศวรรษแห2ง
ความปลอดภัยทางถนน 

อัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  น.อยกว2า 18 ต2อแสน
ประชากร 

กรมควบคุมโรค 

28.โครงการดําเนินงาน
ป3องกันเด็กจมน้ําเชิง
บูรณาการป! 2560 

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุน.อยกว2า 15 ป! 
≤5.0 ต2อแสนประชากร 

กรมควบคุมโรค 

 29.โครงการบูรณาการ
ตรวจตดิตามกํากับดูแล
สถานที่ห.องปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสตัว* 

หน2วยงานที่ได.รับการตรวจตดิตาม (ภาครัฐ) จํานวน 417 แห2ง กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

แผนงานที่ 3 : การลด
ปXจจัยเสี่ยงด.านสุขภาพ 

30.โครงการส2งเสริมและ
พัฒนาความปลอดภัยด.าน
อาหาร 

1.ร.อยละของผลิตภณัฑ*อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย (ร.อยละ 80) 
2.ร.อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ*
สุขภาพที่ถูกต.อง(ร.อยละ 70) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

    31.โครงการคุ.มครอง
ผู.บริโภคด.านผลิตภณัฑ*
สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 
 

ร.อยละของผลิตภัณฑ*สุขภาพที่ได.รับการตรวจสอบได.มาตรฐาน
ตามเกณฑ*ที่กําหนด (ร.อยละ 95) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

32.โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ2ม
วัยรุ2น 

ความชุกของผู.สูบบุหรี่ อายุ 15 ป!ขึ้นไปไม2เกินร.อยละ 18 กรมควบคุมโรค 

33.โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
เฝ3าระวัง ป3องกันควบคุม
โรคไม2ตดิต2อเรื้อรังและ
ปXจจัยเสี่ยงในกลุ2มวัยรุ2น
และทํางาน 

ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล*ต2อประชากรอายุ 15 ป!ขึ้นไป 
6.81 ลติรของแอลกอฮอล*บรสิุทธิ์ต2อคนต2อป! 
 

กรมควบคุมโรค 

    34.โครงการบูรณาการ
อาหารปลอดภัย (Food 
Safety) 

ระดับความสําเร็จในตรวจวิเคราะห*เฝ3าระวังความปลอดภยัของ
อาหารและผลิตภัณฑ* Active Surveillance 5 เรื่อง 

กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

    35.โครงการบูรณาการ
พัฒนาเครือข2าย
วิทยาศาสตร*การแพทย*
ชุมชน ประจําป!
งบประมาณ 2560 

หน2วยบริการปฐมภูมิที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู2บ.าน
(อสม.)ได.รับการถ2ายทอดการใช.หน.าต2างเตือนภยัสุขภาพ การใช.
ชุดทดสอบและหรือองค*ความรู.ใหม2ตามปXญหาของพื้นที่ 3,729 
แห2ง 

กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

36.โครงการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ*ชุมชนด.านอาหาร
สู2มาตรฐาน 

ร.อยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามแผน 1,528 
ตัวอย2าง 

กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

  บริการเป4นเลิศ
(Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนา
ระบบการแพทย*ปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster) 

37.การพัฒนาคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care 
Cluster : PCC)   
 

ร.อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เป}ดดําเนินการในพื้นที่ 
(Primary Care Cluster) 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

    38.โครงการเครือข2าย
คุณภาพและมาตรฐาน
ห.องปฏิบัติการทาง
การแพทย*และหน2วยบริการ
ปฐมภูมิ ประจําป! 2560 

จํานวนห.องปฏิบัติการทางการแพทย*ของโรงพยาบาลในเขต
สุขภาพทั่วประเทศที่เข.าร2วมโครงการ 927 แห2ง 

กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

   แผนงานที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

39.โครงการจัดทําชุด
มาตรฐานการบริการ
ป3องกันควบคุม
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงสําหรับสถาน
บริการสาธารณสุข 

1.ผู.ปLวย DM ที่ควบคุมได. ≥ร.อยละ 40 
2.ผู.ปLวย HT ที่ควบคุมได. ≥ร.อยละ 50 

กรมควบคุมโรค 

    40.โครงการพัฒนาและ
จัดทําชุดเครื่องมือและองค*
ความรู.ในการเฝ3าระวัง 
ป3องกัน ควบคุมโรคไต
เรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด(CVD) ใน
สถานบริการสุขภาพ 

ผู.ปLวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได.รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต2อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
มากกว2าหรือเท2ากับร.อยละ 80 

กรมควบคุมโรค 

    41.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให.มีการใช.ยา
อย2างสมเหตุผล (RDU) และ
การจัดการการดื้อยาต.านจุล
ชีพ (AMR)ในสถานบริการ 
ป!งบประมาณ 2560 
 
 

1.โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริการให.มีการใช.ยาอย2างสม
เหตุผล 
2.รพ.สต. และหน2วยบริการปฐมภมูิมีการใช.ยาปฎิชีวนะ อย2าง
สมเหตุผล 
3.รพศ./รพท. มีการพัฒนาการจัดการการดื้อยาในสถาน 
พยาบาลอย2างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

    42.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย*แผนไทย 

ร.อยละของผู.ปLวยนอกได.รับบริการการแพทย*แผนไทยและ
การแพทย*ทางเลือกที่ได.มาตรฐาน (ร.อยละ 18.5) 

กรมการแพทย*แผน
ไทยและการแพทย*

ทางเลือก 
    43.โครงการของขวัญวัน

เด็ก “เด็กไทยสายตาดี ป! 
2560” 

1.เด็กนักเรียนที่สายตาผิดปกติ มีการมองเห็นที่ดีขึ้นหลังจากใส2แว2น 
2.บุคลากรสาธารณสุขที่เข.าร2วมโครงการสามารถวัดแว2นเด็ก
และสั่งแว2น 

กรมการแพทย* 

    44.โครงการการพัฒนา
ระบบรากฟXนเทียมข.าว
อร2อย (ป!งบประมาณ 
2560 

1. หน2วยบริการรากฟXนเทียมที่เข.าร2วมโครงการอย2างน.อย 30 แห2ง 
2. ผู.ปLวยที่สูญเสียฟXนธรรมชาติ  
  - ได.รับบริการรากฟXนเทียม แบบ Mini Implant จํานวน 
1,000 ราก  
  - ได.รับบริการรากฟXนเทียม แบบรากเดี่ยว จํานวน 300 ราก 

กรมการแพทย* 

    45.โครงการสร.างเสริม
ความมั่นคงในชีวิตด.าน
สุขภาพโดยการป3องกัน
ระดับทุตยิ ในโรคและกลุ2ม
อาการสูงอายุและความ
เป4นอยู2เพื่อคุณภาพชีวิต
ของผู.สูงอายุ 

ผู.สูงอายุที่สามารถช2วยเหลือตนเอง (กลุ2ม 1 Independent) ได.
ไม2น.อยกว2าร.อยละ 80 

กรมการแพทย* 

    46.ประกันคุณภาพยา รายการยา 19 รายการ กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

    47.การพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพ
ห.องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 

ค2าปริมาณรังสีอ.างอิงจากการถ2ายภาพรังสีวินิจฉัยด.วย
เครื่องเอกซเรย*วินิจฉัยทั่วไป และเครื่องเอกซเรย*ฟXน 2 เรื่อง 

กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 
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แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

    48.โครงการคุณภาพ
สมุนไพรไทย 

1.วัตถุดิบ/ผลิตภณัฑ*/ยาตํารับจากสมุนไพร ได.รับการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ*และขั้นตอนการขอรับใบประกาศนียบัตร
เครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ป! 2560 และผ2าน
เกณฑ*ประเภทที่ 1 และ/หรือประเภทที่ 2 อย2างน.อยร.อยละ 40 

กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

    49.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแล
ผู.ปLวยโรคจิตและโรค
ซึมเศร.า 

อัตราการเข.าถึงบริการของโรคจิต ≥ ร.อยละ60 และโรคซึมเศร.า  
≥ ร.อยละ 50 

กรมสุขภาพจิต 

    50.โครงการพัฒนาระบบ
ป3องกันและจัดการปXญหา
การฆ2าตัวตาย 

1.อัตราการฆ2าตัวตายของประชากร ไม2เกิน 6.3 ต2อแสนประชากร 
2.ผู.พยายามฆ2าตัวตายที่มารับบรกิาร ได.รับการติดตามดูแล
รักษาตามแนวทางที่กําหนด ร.อยละ 80 

กรมสุขภาพจิต 

 ยุทธศาสตร*ที่ 2 การ
สร.างความเป4นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

บริการเป4นเลิศ
(Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนา
ระบบบริการการแพทย*
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส2งต2อ 

51.โครงการสัมมนา
วิชาการระดับชาติด.าน
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และสา
ธารณภัย ครั้งที่ 4 
(The 4th National 
Trauma & Emergency 
& Disaster Forum) 

จํานวนแพทย* พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย*ในแต2ละเขต
สุขภาพและหน2วยงานที่เกี่ยวข.องเข.าร2วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู.การสมัมนาวิชาการด.านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อย2างน.อย
ร.อยละ 80 ของกลุ2มเป3าหมาย 

สํานักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 

    52.โครงการการ
ดําเนินงานการป3องกัน 
และลดการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน  
ป! 2560 

1. สรปุผลการดําเนินงานการป3องกันและลดการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน ป! 2560 ช2วงไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 
ตามแผนการดําเนินงาน (Quick win) กระทรวงสาธารณสุข ป! 
2560 
2. สรปุปXญหาอุปสรรค ข.อเสนอแนะเชิงนโยบายของการ
ดําเนินงานด.านการป3องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนตลอดทั้งป! 2560 
 

สํานักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 
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ฉบับที ่12 
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หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

    53.โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย*ฉุกเฉินใน
สถานพยาบาล ป! ๒๕๖๐ 

จํานวนครั้งผู.ปLวยฉุกเฉินวิกฤตที่มารับบริการการแพทย*ฉุกเฉิน
ภายใต.นโยบาย EMCO ไม2น.อยกว2า ๒๐๐,๐๐๐ ครั้ง 

สถาบันการแพทย*
ฉุกเฉินแห2งชาต ิ

   แผนงานที่ 8 : การพัฒนา
คุณภาพหน2วยงานบริการ
ด.านสุขภาพ 

54.โครงการ ส2งเสริม 
ควบคุมกํากับ และเฝ3า
ระวัง สถานพยาบาล
ภาคเอกชน 

ร.อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ2านตามเกณฑ*ที่กําหนด 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

   55.โครงการส2งเสริม 
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลและระบบ
บริการสุขภาพ (Hospital 
Accreditation :HA) 

ร.อยละ 10 ของสถานบริการด.านสุขภาพกลุ2มเป3าหมายได.รับ
การส2งเสริมพัฒนาองค*ความรู.ด.านมาตรฐานสถานพยาบาล
ระดับสากล 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

    56.การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต. ติดดาว)   

ร.อยละ 10 ของโรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบลผ2านเกณฑ*
การประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

สํานักงานปลัด 
กระทรวง 

สาธารณสุข 
   แผนงานที่ 9 : การพัฒนา

ตามโครงการพระราชดําริ
และพื้นที่เฉพาะ 

57.โครงการพัฒนา
ศักยภาพห.องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห*อาหารและ
เครือข2ายเพื่อรองรับ
อาเซียนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

ห.องปฏิบัติการของศูนย*วิทยาศาสตร*การแพทย*ได.รับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห* จํานวน 3 ด.าน 

กรมวิทยาศาสตร* 
การแพทย* 

   แผนงานที่ 10 : ประเทศ
ไทย 4.0 ด.านสาธารณสุข 

58.โครงการขับเคลื่อน
งานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพมุ2งสู2คุณภาพ 
 

KP27 : ร.อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ2านเกณฑ*เกณฑ*มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

    59.โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ*สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย* 

1.ร.อยละของรายการยาตามบัญชีมุ2งเป3ามีผู.ประกอบการ
รับผิดชอบในการผลติหรือนําเข.าเพื่อทดแทนยาต.นแบบ (ร.อยละ 
100) 
2.ร.อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย*ที่ได.รับการขึ้นทะเบียน 
(ร.อยละ 25) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

    60.โครงการตํารับยาแผน
ไทยแห2งชาต ิ

จํานวนตํารับยาแผนไทยแห2งชาตทิี่ผ2านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุ.มครองและส2งเสรมิภูมิปXญญาการแพทย*แผน
ไทย (100 ตํารับ/ป!) 

กรมการแพทย*แผน
ไทยและการแพทย*

ทางเลือก 
 ยุทธศาสตร*ที่ 1 การ

เสรมิสร.างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย* 

บุคลากรเป4นเลิศ
(People 
Excellence)  

แผนงานที่ 11 : การ
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
กําลังคนด.านสุขภาพ 

61.โครงการพัฒนา
นโยบาย ยุทธศาสตร*
กําลังคนด.านสุขภาพ 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร*กําลังคนด.านสุขภาพและค2านิยมองค*กร 
2. ความก.าวหน.าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร*กําลังคนด.านสุขภาพ
และค2านิยมองค*กร 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    62.โครงการพัฒนาเครือข2าย
และการจัดการความรู.ด.าน
กําลังคนด.านสุขภาพ 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร*กําลังคนด.านสุขภาพและค2านิยมองค*กร 
2. จํานวนผู.สนใจเข.าร2วมประชุม 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    63.โครงการผลิตแพทย*
เพื่อชาวชนบท 

1.จํานวนนักศึกษาใหม2 1,131 คน 
2.จํานวนนักศึกษาปXจจุบัน 5,086 คน 
3.จํานวนผู.สําเร็จการศึกษา 1,034 คน 
4.จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย*ต2างประเทศ 42 ทุน 
5.ร.อยละ 85 ของแพทย*ที่สําเร็จตาม ระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสตูร  

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    64.โครงการศึกษาการคง
อยู2ของทันตแพทย*ที่
ปฏิบัติงานในกระทรวง
สาธารณสุข 

1.รายงานการวิจัยศึกษาการคงอยู2ของทันตแพทย*ที่ปฏิบัติงาน
ในกระทรวงสารธารณสุข จํานวน 400 เล2ม 
2. ข.อเสนอเชิงนโยบายในการธํารงรักษาทันตแพทย*ที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

    65.โครงการอบรมเวช
ศาสตร*ครอบครัวเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูม "คลินิก
หมอครอบครัว" 

จํานวนผู.เข.ารับการอบรมร.อยละ 100 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    66.โครงการเสริมสร.าง
ศักยภาพการสุขภาพตนเอง
ระดับดูแลครอบครัว 

ร.อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได.
ตามเกณฑ*ที่กําหนด (ร.อยละ 50) 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร*ที่ 2 การ
สร.างความเป4นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

บริหารเป4นเลศิด.วย
ธรรมาภิบาล
(Governance 
Excellence) 

แผนงานที่ 14 : การ
บริหารจัดการด.านการเงิน
การคลังสุขภาพ 

67.โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห2งชาติ 

1.ผู.มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ 48.803 ล.านคน 
2.ผู.ติดเชื้อเอชไอวีและผู.ปLวยเอดส*ได.รับการดูแลรักษาด.วยยา
ต.านไวรสัอย2างต2อเนื่อง 219,400 คน 
3.กลุ2มเสีย่งที่ได.รับบริการส2งเสริมและป3องกันการตดิเชื้อเอชไอวี 
72,500 คน 
4.ผู.ปLวยไตวายเรื้อรังได.รับการดูแลสุขภาพ 52,911 คน 
5.ผู.ปLวยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงที่ได.รับการควบคุม
ป3องกันความรุนแรงของโรค 2,814,300 คน 
6.ผู.ปLวยจิตเวชเรื้อรังที่ได.รับบริการในชุมชน 8,300 คน 
7.หน2วยบริการที่ให.บริการประชาชนในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยง
ภัยและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต. 173 แห2ง 
8.ผู.สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได.รับบริการสาธารณสุข 150,000 คน 

สํานักงาน
หลักประกัน

สุขภาพแห2งชาต ิ

    68.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการ
ในระบบประกันสุขภาพ 
 

1.จํานวนประเภทและขอบเขตบรกิารที่มีการพัฒนาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําระหว2างระบบประกันสุขภาพ  1 เรื่อง 
2.จํานวนกลไกการบูรณาการระบบบริหารจัดการให.เป4นระบบ
เดียวระหว2างระบบประกันสุขภาพ 1 เรื่อง 

สํานักงาน
หลักประกัน

สุขภาพแห2งชาต ิ
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นโยบายรัฐบาล 
ยทุธศาสตร"แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตร"กระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

หน1วยงาน
รับผิดชอบ 

    69.โครงการการบริการ
สาธารณสุขสําหรับบุคคล
ที่มีปXญหาสถานะและสิทธิ 

มีการจัดสรรงบประมาณเหมาจ2ายรายหัว อย2างน.อย ๑ ครั้ง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๘. การพัฒนา
และส1งเสริมการ
ใช<ประโยชน"จาก
วิทยาศาสตร"
เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร*ที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร* 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

บริหารเป4นเลศิด.วย
ธรรมาภิบาล
(Governance 
Excellence) 

แผนงานที่ 15 : การ
พัฒนางานวิจัยและองค*
ความรู.ด.านสุขภาพ 

70.โครงการวิจัยด.าน
การแพทย*แผนไทยและ
การแพทย*ทางเลือก 

จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย*แผนไทย และ
การแพทย*ทางเลือกที่นํามาใช.จริงทางการแพทย* หรือการตลาด 
(10 เรื่อง/ป!) 

กรมการแพทย*แผน
ไทยและการแพทย*

ทางเลือก 
    

๙. การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการ
สร<างสมดุลระหว1าง
การอนรุักษ"กับการ
ใช<ประโยชน"อย1าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร*ที่ 4 การ
เติบโตที่เป4นมิตรกับ
สิ่งแวดล.อมเพื่อการ
พัฒนาอย2างยั่งยืน 

ส2งเสริมสุขภาพและ
ป3องกันโรคเป4นเลิศ
(Prevention & 
Promotion 
Excellence) 

แผนงานที่ 4 : การบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล.อม 

71.โครงการส2งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของจังหวัด
องค*กรปกครองและชุมชน
เพื่อการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล.อม 

1. ร.อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล.อมได.
ตามเกณฑ* GREEN&CLEAN Hospital 
2. ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล.อม
ใน 

กรมอนามัย 

๑๐. การส1งเสริม
การบริหาร
ราชการแผ1นดินที่
มีธรรมาภิบาล 
และการป5องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมชิอบใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร*ที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ 
การป3องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

บริหารเป4นเลศิด.วย
ธรรมาภิบาล
(Governance 
Excellence) 

แผนงานที่ 12 : การ
พัฒนาระบบธรรมาภบิาล
และคุณภาพการบริการ
จัดการภาครัฐ 

72.โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร2งใส
ในการดําเนินงานของ
หน2วยงานกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH 
Integrity & Transparency 
Assessment : MITA)  
ประจําป!งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ร.อยละของหน2วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ2านเกณฑ*
การประเมิน ITA (ผ2านร.อยละ 85) 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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๔๒ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี 3 
 

รายละเอียดโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียด 
โครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 หน)วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ระดับกรม หน)วยงานระดับสํานัก/ศูนย//สํานักงาน/
สถาบัน/กลุ)มในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน)วยงานในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข    
มีจํานวนโครงการสําคัญ ตามแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีจะต3องรายงานตามแผนติดตามฯ นี้ จํานวน 72 โครงการ ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  จํานวนโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  
              จําแนกตามหน�วยงาน 
 

ลําดับ หน�วยงาน 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณท่ีได/รับ 
(บาท) 

๑. กรมการแพทย/ 7 40,506,500 
๒. กรมควบคุมโรค 10 146,387,500 
๓. กรมการแพทย/แผนไทยและการแพทย/ทางเลือก 3 51,510,200 
๔. กรมวิทยาศาสตร/การแพทย/ 10 65,162,500 
๕. กรมสุขภาพจิต 7 156,744,800 
๖. กรมอนามัย 11 199,858,300 
๗. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3 163,536,300 
๘. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4 19,305,880 
๙. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   14 3,820,845,744 

๑๐. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห)งชาติ 2 123,623,045,000 
๑๑. สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแห)งชาติ 1 18,500,000 

 รวม 72 128,305,402,724 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตารางท่ี 2  จํานวนโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  
              จําแนกรายโครงการ 

ลําดับ หน�วยงาน 
งบประมาณท่ีได/รับ 

(บาท) 
 กรมการแพทย2  

1 โครงการพัฒนาและขยายศูนย/เครือข)ายการเรียนการสอนสําหรับเด็กปMวย
ในโรงพยาบาลด3วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย)างต)อเนื่องและยั่งยืน  
ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10,000,000 

2 

โครงการกําจัดปNญหาโรคพยาธิใบไม3ตับและมะเร็งท)อน้ําดี ถวายเปOนพระ
ราชกุศลแด)พระบาทสมเด็จพระจ3าอยู)หัวเสด็จข้ึนครองราชย/ครบ 70 ป�
พุทธศักราช 2559 พร3อมท้ังสมเด็จพระนางเจ3าฯ พระบรมราชินีนาถ 
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  

1,404,900 

3 โครงการการพัฒนาระบบรากฟNนเทียมข3าวอร)อย (ป�งบประมาณ 2560) 11,000,000 
4 โครงการของขวัญวันเด็ก "เด็กไทยสายตาดี" ป� 2560 1,780,000 
5 โครงการตาปลอม 999 ดวงตาถวายเปOนพระราชกุศลแด)องค/

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
1,160,000 

6 
โครงการส)งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจําป�งบประมาณ 
2560 เพ่ือถวายเปOนพระราชกุศลแด)พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

7,000,000 

7 โครงการสร3างเสริมความม่ันคงในชีวิตด3านสุขภาพ โดยการปWองกันระดับ
ทุติย ในโรคและกลุ)มอาการสูงอายุและความเปOนอยู)เพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ผู3สูงอายุ 

8,161,600 

 รวม 40,506,500 
 กรมควบคุมโรค  

1 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมความพร3อมตอบโต3 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

36,147,538 

2 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานเฝWาระวัง ปWองกัน  
ควบคุมโรคไม)ติดต)อเรื้อรังและปNจจัยเสี่ยงในกลุ)มวัยทํางาน  

26,000,000 

3 โครงการควบคุมวัณโรค 45,380,300 

4 
โครงการปWองกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษ 
แห)งความปลอดภัยทางถนน 

4,797,477 

5 โครงการดําเนินงานปWองกันเด็กจมน้ําเชิงบูรณาการป� 2560 2,000,000 

6 
โครงการกําจัดปNญหาโรคพยาธิใบไม3ตับและมะเร็งท)อน้ําดีเพ่ือถวาย 
เปOนพระราชกุศลแด)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

3,576,664 

7 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงของ 
กลุ)มวัยรุ)น 
 

5,680,903 



๔๕ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ หน�วยงาน 
งบประมาณท่ีได/รับ 

(บาท) 

8 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานเฝWาระวัง ปWองกันควบคุมโรค
ไม)ติดต)อเรื้อรังและปNจจัยเสี่ยงในกลุ)มวัยรุ)นและทํางาน 

12,626,975 

9 
โครงการจัดทําชุดมาตรฐานการบริการปWองกันควบคุมโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงสําหรับสถานบริการสาธารณสุข 

4,273,038 

10 
โครงการสนับสนุนรูปแบบการจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)  
และโรคไตเรื้อรัง (CKD) 

5,904,605 

 รวม 146,387,500 
 กรมการแพทย2แผนไทยและการแพทย2ทางเลือก  

1 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย/แผนไทย 7,950,000 
2 โครงการตํารับยาแผนไทยแห)งชาติ 1,000,000 
3 โครงการวิจัยภายใต3แผนงานวิจัยและพัฒนา 42,560,200 
 รวม 51,510,200 
 กรมวิทยาศาสตร2การแพทย2  

1 
โครงการบูรณาการตรวจติดตามกํากับดูแลสถานท่ีห3องปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว/ 

700,000 

2 
โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห3องปฏิบัติการชีวภาพ  
(Bio risk management) และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 
ตู3ชีวนิรภัยในห3องปฏิบัติการ 

3,048,500 

3 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 9,518,000 

4 
โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ/ชุมชน 
ด3านอาหารสู)มาตรฐาน 

1,400,000 

5 
โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข)ายวิทยาศาสตร/การแพทย/ชุมชน  
ประจําป�งบประมาณ 2560 

5,600,000 

6 สนับสนุนการแก3ไขปNญหาผู3เสพยาเสพติดและการควบคุมตัวยา/สารเคมี 30,240,500 
7 ประกันคุณภาพยา 6,625,500 

8 
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห3องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

3,780,000 

9 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 1,050,000 

10 
โครงการพัฒนาศักยภาพห3องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห/อาหารและ
เครือข)ายเพ่ือรองรับอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3,200,000 

 รวม 65,162,500 
 กรมสุขภาพจิต  

1 โครงการรณรงค/ปWองกันและแก3ไขปNญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 87,825,000 
2 โครงการพัฒนาระบบส)งเสริมและปWองกันปNญหาสุขภาพจิตผู3สูงอายุ 7,450,000 
3 โครงการเสริมสร3างพัฒนาการเด็กล)าช3า 16,881,600 



๔๖ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ หน�วยงาน 
งบประมาณท่ีได/รับ 

(บาท) 
4 โครงการสร3างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 13,948,200 
5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู3ปMวยโรคจิตและโรคซึมเศร3า 18,800,000 
6 โครงการพัฒนาระบบปWองกันและจัดปNญหาฆ)าตัวตาย 6,924,000 
7 โครงการแก3ไขปNญหาวิกฤตสุขภาพจินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต3 4,916,000 
 รวม 156,744,800 
 กรมอนามัย  

1 โครงการต้ังครรภ/คุณภาพเพ่ือลูกเกิดรอดแม)ปลอดภัย 13,090,000 
2 โครงการเด็กไทยรุ)นใหม)แข็งแรงสมองดีพร3อมเรียนรู3 16,562,000 

3 
โครงการโรงเรียนส)งเสริมสุขภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู3ตามนโยบาย 
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู3 

16,100,000 

4 โครงการเด็กวัยเรียนสูงสมส)วนสมองดีแข็งแรง 3,150,000 
5 โครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย 6,300,000 

6 
โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปWองกันและแก3ไขปNญหาการ
ต้ังครรภ/ในวัยรุ)น 

25,585,000 

7 
โครงการสร3างภูมิคุ3มกันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก3าวสู) 
การเปOนผู3ใหญ)ท่ีมีคุณภาพ 

25,585,000 

8 โครงการสร3างเสริมสุขภาพกลุ)มวัยทํางาน 3,850,000 

9 
โครงการทันตสุขภาพสําหรับผู3สูงอายุ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 

16,716,000 

10 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด3านสาธารณสุขสําหรับผู3สูงอายุ 
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ีตําบล Long Term Care 

50,430,000 

11 
โครงการส)งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของจังหวัดองค/กร
ปกครองและชุมชนเพ่ือการจัดการขยะและสิ่งแวดล3อม 

22,490,300 

 รวม 199,858,300 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

1 โครงการส)งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด3านอาหาร  58,660,000 
2 โครงการคุ3มครองผู3บริโภคด3านผลิตภัณฑ/สุขภาพและบริการสุขภาพ  99,876,300 
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ/สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย/ 5,000,000 
  163,536,300 
 รวม  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

1 
โครงการส)งเสริมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ (HA) 

800,000 

2 โครงการส)งเสริม ควบคุมกํากับ และเฝWาระวังสถานพยาบาลภาคเอกชน 3,603,205 
3 โครงการขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมุ)งสู)คุณภาพ 4,506,235 



๔๗ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ หน�วยงาน 
งบประมาณท่ีได/รับ 

(บาท) 
4 โครงการเสริมสร3างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว 10,396,440 
 รวม 19,305,880 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

1 การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)   - 

2 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให3มีการใช3ยาอย)างสมเหตุผล (RDU) 
และการจัดการการด้ือยาต3านจุลชีพ (AMR)ในสถานบริการ ป�งบประมาณ 
2560 

1,000,000 

3 
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด3านอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และสาธารณภัย 
ครั้งท่ี 4 (The 4th National Trauma & Emergency & Disaster 
Forum) 

2,000,000 

4 
โครงการการดําเนินงานการปWองกัน และลดการบาดเจ็บจากการจราจร 
ทางถนน ป� 2560 

630,000 

5 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต. ติดดาว)   - 

6 
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษท่ี 5  
(พ.ศ. 2560-2569)  

220,000 

7 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  1,504,964 
8 โครงการผลิตแพทย/เพ่ือชาวชนบท 2,476,188,400 
9 โครงการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร/กําลังคนด3านสุขภาพ 1,016,440 

10 โครงการพัฒนาเครือข)ายและการจัดการความรู3ด3านกําลังคนด3านสุขภาพ 557,660 

11 
โครงการอบรมเวชศาสตร/ครอบครัวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
บริการปฐมภูมิ "คลินิกหมอครอบครัว" 

10,000,000 

12 
โครงการศึกษาการคงอยู)ของทันตแพทย/ท่ีปฏิบัติงานในกระทรวง
สาธารณสุข ป�งบประมาณ 2560 

494,000 

13 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร)งใสในการดําเนินงานของ
หน)วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & Transparency 
Assessment : MITA)  ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

7,618,780 

14 
จัดสรรงบประมาณเหมาจ)ายรายหัวให3กับสํานักงานสาธารณสุขและ
กรมการแพทย/ 

1,319,615,500 

 รวม 3,820,845,744 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ  

1 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห)งชาติ 123,465,780,400 

2 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในระบบประกันสุขภาพ 

157,264,600 

 รวม 123,623,045,000 



๔๘ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ หน�วยงาน 
งบประมาณท่ีได/รับ 

(บาท) 
 สถาบันการแพทย2ฉุกเฉินแห�งชาติ  

1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย/ฉุกเฉินในสถานพยาบาล ป� 2560 18,500,000 
 รวม 18,500,000 

 



๔๙ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สอดคล(องแผนยุทธศาสตร*ชาติระยะ ๒๐ ป� ด(านสาธารณสุข (/) Prevention & Promotion Excellence (  ) Service Excellence (  ) People Excellence (  ) Governance Excellence 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุHมวัย 
1 โครงการตั้งครรภ-คุณภาพ

เพื่อลูกเกิดรอดแม1ปลอดภยั 
1. เพื่อพัฒนาระบบบริการให6
ได6มาตรฐานสากล 
2. เพื่อสร6างการเข6าถึงบริการ
อย1างทั่วถึงเท1าเทียม 

1. ระบบฝากครรภ-และการ
คลอดคุณภาพ 1 ระบบ 
2. ระบบข6อมูลสารสนเทศ
เพื่อการเฝ=าระวังการตาย
ของมารดา 1 ระบบ 
3. นโยบายเพื่อการส1งเสริม
โภชนาการสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 2 เรื่อง 
4. รูปแบบบริการด6าน
โภชนาการในคลินิกฝาก
ครรภ- (ANC) และคลินิก
สุขภาพเด็กดี (WCC) 2 
รูปแบบ 
5. ระบบเฝ=าระวัง
โภชนาการหญิงตั้งครรภ-และ
การเจรญิเติบโตเด็กปฐมวัย 
2 ระบบ 

1. อัตราส1วนการตายมารดา
ไทย ไม1เกิน 20 ต1อการเกิด
มีชีพแสนคน 
2. ร6อยละ 80 ของเด็กอายุ 
0-5 ป! มีพัฒนาการสมวัย 
3. ร6อยละ 51 ของเด็กอายุ 
0-5 ป! สูงดีสมส1วน และ
ส1วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป! 
4. ร6อยละ 50 ของเด็กอายุ 
3 ป! ปราศจากฟLนผ ุ

1. พัฒนาระบบฝากครรภ-และการ
คลอดคุณภาพของหน1วยบริการ 
    1.1 การบรหิารจัดการโดยใช6กลไก 
MCH board 
    1.2 พัฒนาระบบข6อมลูสารสนเทศ
เพื่อการเฝ=าระวังการตายของมารดา 
    1.3 พัฒนาศักยภาพทีมประเมนิ
มาตรฐาน MCH ระดับเขต 
     1.4 สุ1มประเมินรับรองมาตรฐาน
บริการ MCH คุณภาพ 
2. ส1งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
    2.1 จัดทํานโยบายและผลักดันขยาย
ผลการดําเนินงานสู1เขตและจังหวัด 
    2.2 ผลักดันนโยบายส1งเสรมิ
ส1งเสริมเด็ก 0 - 5 ป!สูงสมส1วนใน
ระดับจังหวัดโดยศูนย-อนามัย 
    2.3 พัฒนารูปแบบบริการด6าน
โภชนาการในคลินิกฝากครรภ- (ANC) 
และคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) 
    2.4 สื่อสารการตลาดทางสังคม 
(Social Marketing) เรื่องอาหารแม1และ

13,090,000 กรมอนามัย 



๕๐ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

เด็ก ยาเม็ดธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ํา
เสริมธาตุเหล็ก กิจกรรมทางกาย การนอน 
    2.5 พัฒนาระบบเฝ=าระวัง
โภชนาการหญิงตั้งครรภ-และการ
เจริญเติบโตเด็กปฐมวัยและอบรมการ
ใช6โปรแกรม 
    2.6 สร6างระบบและเครือข1ายการ
ใช6โปรแกรมเฝ=าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็กปฐมวัยในระดับเขตและ
จังหวัด 
    2.7 เยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยน
เรียนรู6และถอดบทเรียน 

2 โครงการเด็กไทยรุ1นใหม1แข็ง
แรงสมองดีพร6อมเรียนรู6 

เพื่อให6เด็กมีการเจรญิเติบโต
สมวัยโดยใช6กระบวนการเลี้ยง
ลูกด6วยนมแม1เพื่อสร6างความ
รักความผูกพันและอารมณ-ที่
มั่นคงแก1เด็กให6เปbนรากฐานที่
มั่นคงของประเทศ 

1. ต6นแบบ มุม/ลาน “เล1น
ตามรอยพระยุคลบาท”ใน
สถานบริการสาธารณสุข/
ศูนย-เด็กเล็ก 13 ต6นแบบ 
2. คู1มือประเมินพัฒนาการ
เด็ก(DSPM) 1 เรื่อง 
3. ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 10 เรื่อง 4. 
รายงานการสํารวจ
พัฒนาการพฤติกรรมการ
เลี้ยงดเูด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6 
ป!2560 (DENVER II) 1 
เรื่อง 

1. ร6อยละ 80 ของเด็กอายุ 
0-5 ป! มีพัฒนาการสมวัย 
2. ร6อยละ 51 ของเด็กอายุ 
0-5 ป! สูงดีสมส1วน และ
ส1วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป! 
3. ร6อยละ 50 ของเด็กอายุ 
3 ป! ปราศจากฟLนผ ุ

1. พัฒนาต6นแบบ มุม/ลาน “เล1นตาม
รอยพระยุคลบาท”ในสถานบริการ
สาธารณสุข/ศูนย-เด็กเล็กและผลิตคู1มือ
ดําเนินงาน 
2. พัฒนาคู1มือประเมินพัฒนาการเด็ก
(DSPM)/จัดพิมพ-คู1มือ /อบรมทีมวิทยากร 
3. พัฒนาทีมวิทยากรนักส1งเสริม
พัฒนาการเด็กระดับเขตและจัดพิมพ-คู1มือ 
4. พัฒนากฎหมายการควบคุมการ
ส1งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก 
5. สํารวจพัฒนาการพฤติกรรมการ
เลี้ยงดเูด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6 ป! 2560 
(DENVER II) 

16,562,000 กรมอนามัย 



๕๑ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

6. พัฒนากลไกการจัดการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู6เพื่อการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร-กลุ1มสตรีและเด็กปฐมวัย 
7. นําร1องรูปแบบส1งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยองค-รวมในชุมชน 

3 โครงการโรงเรยีนส1งเสริม
สุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการ
เรียนรู6ตามนโยบายลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู6 

1.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให6ผ1าน
เกณฑ-การประเมินโรงเรยีน
ส1งเสริมสุขภาพก6าวสู1ระดับที่
สูงขึ้น 
2. เพิ่มขีดความสามารถของ
โรงเรียน คร ูและนักเรยีนแกน
นําสุขภาพตลอดจนความ
พร6อมของบุคลากรฝpาย
การศึกษาและฝpายสาธารณสุข
ในการดําเนินงานโรงเรียน
ส1งเสริมสุขภาพ 

1. โรงเรียนส1งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร 77 แห1ง 
2. โรงเรียนเด1นด6าน
โครงงานสุขภาพนักเรียน 
26 แห1ง 

1. ร6อยละ 66 ของเด็กวัย
เรียน (6-14 ป!) สูงดีสมส1วน 
2. ร6อยละ 52 ของเด็กอายุ 
12 ป! ปราศจากฟLนผ ุ

1. สร6างระบบและพัฒนากลไกการ
พัฒนาโรงเรียนให6ได6มาตรฐานใน
ระดับที่สูงขึ้น 
2. จัดทํายุทธศาสตร-การพัฒนา
โรงเรียนส1งเสริมสุขภาพระหว1าง 4 
กระทรวงหลัก (สธ./ศธ./มท./พม.) 
3. สร6างรูปแบบการพัฒนาเปbน
โรงเรียนส1งเสริมสุขภาพระดับสูงขึ้น
แบบมีส1วนร1วม 
4. สร6างกระแสขับเคลื่อนสังคมในการ
สนับสนุนการพัฒนาเปbนโรงเรียน
ส1งเสริมสุขภาพระดับสูงขึ้น 
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู6บทเรยีน
ความสําเร็จโรงเรยีนส1งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรเพื่อพัฒนาและยกระดบัให6
สูงขึ้นและก6าวสู1อาเซียน 
6. กํากับติดตาม ประเมินผล 
 

16,100,000 กรมอนามัย 



๕๒ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการเด็กวัยเรียนสูงสม
ส1วนสมองดีแข็งแรง 

เพื่อให6เด็กวัยเรียนมสี1วนสูง
ระดับดีและรูปร1างสมส1วน 

1. กุtกน6อยละเลงครัว 
ประกวดเมนูผักระดับเขต 
78 แห1ง 
2. รณรงค- "LOVE MILK 
DAY" 77 จังหวัด 
3. มหกรรม “กระโดดโลด
เต6นเล1นสนุกสู1เด็กไทยยุค
ใหม1สูงสมส1วนแข็งแรง” 
7,700 แห1ง 

ร6อยละ 66 ของเด็กวัยเรยีน 
(6-14 ป!) สูงดีสมส1วน 

1. พัฒนาโรงเรียนนําร1องให6มรีะบบ
เฝ=าระวังการเจริญเติบโตของเด็กใน
หมู1บ6านและศูนย-เด็กเล็กและการจัด
อาหาร 
2. ส1งเสริมให6ชุมชนมสี1วนร1วมในการ
พัฒนาโรงเรียนเปbน“องค-กรส1งเสรมิ
เด็กไทยเติบโตเตม็ศักยภาพ 

3,150,000 กรมอนามัย 

5 โครงการเด็กไทยสุขภาพดี
ปลอดภัย 

เพื่อให6นักเรียนได6รับบริการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพแบบ
องค-รวม 

1. ชุดบริการสุขภาพเด็กวัย
เรียน (Student Health 
Service Package : SHSP) 
1 เรื่อง 
2. เครือข1ายร.ร.เด็กไทยฟLน
ดีสุขภาพดี 1,000 ราย 

1. ร6อยละ 66 ของเด็กวัย
เรียน (6-14 ป!) สูงดีสมส1วน
2. ร6อยละ 52 ของเด็กอายุ 
12 ป! ปราศจากฟLนผ ุ

1. ส1งเสริมการเข6าถึงบริการสุขภาพ
เด็กวัยเรียนตามชุดสิทธิประโยชน- 
2. ประชุมขับเคลื่อนงานเด็กไทย
สุขภาพดตีามชุดสิทธิประโยชน- 
สื่อสารและจัดทําข6อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 
3. พัฒนาและจัดทําคู1มือแนวทางการ
ดําเนินงานบริการสุขภาพเด็กวัยเรยีน
ตามชุดสิทธิประโยชน- 
4. สํารวจสถานการณ-การเข6าถึง
บริการสุขภาพเด็กวัยเรยีนตามชุดสิทธิ
ประโยชน- 
5. สร6างรูปแบบการให6บริการสุขภาพ
นักเรียนแต1ละช1วงชั้น 

6,300,000 กรมอนามัย 



๕๓ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติการป=องกัน
และแก6ไขปLญหาการ
ตั้งครรภ-ในวัยรุ1น 

1. เพื่อคุ6มครองสิทธิอนามัย
การเจรญิพันธุ- 
2. เพื่อให6เกิดกลไกในการ
ป=องกันและแก6ไขปLญหาการ
ตั้งครรภ-ในวัยรุ1นที่เปbน
รูปธรรม 
3. เพื่อให6การบังคับใช6
กฎหมายมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. เพื่อส1งเสริมภาคีและ
เครือข1ายบูรณาการงาน
อนามัยการเจริญพันธุ-ในวัยรุ1น
และดําเนินงานป=องกันและ
แก6ไขปLญหาอนามัยการเจรญิ
พันธุ-ในวัยรุ1นอย1างยั่งยืน 
5. เพื่อส1งเสริมให6โรงพยาบาล
จัดบริการสุขภาพที่เปbนมิตร
กับวัยรุ1นและเยาวชนผ1าน
เกณฑ-มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการ และบูรณาการงาน
ส1งเสริมสุขภาพและป=องกัน
โรคตามกลุ1มวัย 

1. มาตรฐานและรูปแบบ
ด6านการดูแลสุขภาพวัยรุ1น 
1 เรื่อง 
2. พัฒนาศักยภาพทีมผู6
ประเมินโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน  YFHS 76 แห1ง 
3. โรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ1านเกณฑ-
มาตรฐาน  YFHS 216 แห1ง 

1. อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ป! ไม1เกิน 
42 ต1อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ป! พันคน 
2. การตั้งครรภ-ซ้ําในหญิง
อายุน6อยกว1า 20 ป! ไม1เกิน 
ร6อยละ1.4 

1. ขับเคลื่อนตาม พรบ.การป=องกัน
และแก6ไขปLญหาการตั้งครรภ-ในวัยรุ1น 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการป=องกัน
และแก6ไขปLญหาการตั้งครรภ-ในวัยรุ1น 
    1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมาย กฎกระทรวงระเบียบ
และแนวทางปฏิบัตเิพื่อป=องกันและ
แก6ไขปLญหาการตั้งครรภ-ในวัยรุ1น 
    1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร-การป=องกันและ
แก6ไขปLญหาการตั้งครรภ-ในวัยรุ1น 
    1.4 ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข1าย 
    1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป=องกันและแก6ไขปLญหาการตั้งครรภ-
ในวัยรุ1นระดับจังหวัด 
2. ส1งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เปbน
มิตรและสร6างเสริมการมสี1วนร1วมและ
พัฒนาภาคีเครือข1ายอนามัยการเจริญ
พันธุ-ในวัยรุ1นและเยาวชน 
    2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การ
จัดการความรู6สู1การถอดบทเรียน รพ. 
ที่มีการจัดบริการสุขภาพที่เปbนตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ”และ
อําเภออนามัยการเจริญพันธุ- 
 

25,585,000 กรมอนามัย 



๕๔ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

    2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมผู6ประเมิน รพ. ตาม
มาตรฐาน YFHS และ อําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ-ระดับเขตและจังหวัด 
    2.3 นิเทศติดตามและเยี่ยม
ประเมิน รพ. ตามมาตรฐาน YFHS 
และอําเภออนามัยการเจรญิพันธุ- 
    2.4 วิจัยเชิงคุณภาพการพัฒนา
ระบบบริการที่เปbนมติรสําหรับวัยรุ1น
และเยาวชนใน รพ. 

7 โครงการสร6างภมูิคุ6มกันเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การก6าวสู1การเปbนผู6ใหญ1ที่มี
คุณภาพ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรในการจัดการอบรม
เรื่องเพศคุยได6ในครอบครัว 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกน
นําวัยรุ1นในการสื่อสารเรื่อง 
เพศและอนามัยการเจรญิพันธุ-
ระหว1างวัยรุ1นกับพ1อแม1/
ผู6ปกครองและสามารถนําไป
ต1อยอดภายในโรงเรยีนได6 
3. เพื่อสนับสนุนสถานบริการ
สามารถให6บริการคุมกําเนิดได6
หลากหลายวิธีแก1หญิงชายที่
อยู1ในวัยเจริญพันธุ- (อายุ 15-
49 ป!) ตามความต6องการและ
สุขภาพของผู6รับบริการ 

1.  พัฒนาศักยภาพวิทยากร
หลักสตูรเพศคุยได6ใน
ครอบครัว 1,300 คน 
2. พัฒนาศักยภาพวิทยากร
หลักสตูรการสื่อสารเรื่อง
เพศระหว1างวัยรุ1นกับ
ครอบครัว 650 คน 
3. รูปแบบการป=องกันและ
การแก6ปLญหาในวัยรุ1น (เพศ
วิถี) 1 รูปแบบ 
4. รายงานสํารวจ
สถานการณ-การเจรญิเติบโต
ของวัยรุ1นอายุ 19 ป! 1 
เรื่อง 

1. อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ป! ไม1เกิน 
42 ต1อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ป! พันคน  
2. การตั้งครรภ-ซ้ําในหญิง
อายุน6อยกว1า 20 ป! ไม1เกิน 
ร6อยละ1.4 

1. สร6างเสริมภาคีเครือข1ายเรื่องเพศ
คุยได6ในครอบครัว 
2. การสื่อสารเรื่องเพศและ อนามยั
การเจรญิพันธุ- 
3. อบรมให6บริการยาฝLงคุมกําเนิด 
สําหรับพยาบาล 
4. สํารวจสถานการณ-การเจริญเตบิโต
ของวัยรุ1นอายุ 19 ป! 
5. พัฒนาคู1มือการดําเนินงานส1งเสริม
วัยรุ1นสูงสมส1วน 
6. พัฒนาระบบเฝ=าระวังการ
เจริญเติบโตให6เปbนไปในมาตรฐาน
เดียวกัน 
7. ขับเคลื่อนการดําเนินงานส1งเสริม
การเจรญิเติบโตของวัยรุ1น 
 

25,585,000 กรมอนามัย 



๕๕ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

8. สนับสนุนให6ภาคีเครือข1ายสร6าง
ความตระหนัก สร6างทักษะการจัด
อาหารแก1คร/ูพ1อ/ แม1/ ผู6ประกอบ
อาหารของภาคเอกชนหรือ
กลุ1มเป=าหมาย 
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร6าง
เสรมิทักษะชีวิตวัยรุ1น 

8 โครงการสร6างเสรมิสุขภาพ
กลุ1มวัยทํางาน 

เพื่อเสรมิสร6างศักยภาพขีด
ความสามารถขององค-กร
ชุมชน สถานประกอบการ 
องค-กรภาครัฐ และองค-กร
ภาคเอกชน รวมทั้งภาคี
เครือข1ายอื่นๆให6เกิด
กระบวนการจัดการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการใช6
แรงกายที่เหมาะสม จน
สามารถควบคุมน้ําหนักของ
คนในองค-กร/ชุมชน อายุ 15 
ป!ขึ้นไปมีรอบเอวปกติอันจะ
นําไปสู1การลดปLญหาภาวะ
อ6วนลงพุงและลดปLจจัยต1อการ
เกิดโรควิถีชีวิต 
 

1. ชุมชนได6รับการพัฒนาให6
เปbน Health Leader ด6าน
การส1งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล6อม 77 แห1ง 
2. มาตรฐานและรูปแบบ
ด6านการดูแลสุขภาพวัย
ทํางาน (การจัดกิจกรรมทาง
กาย) 1 เรื่อง 
3. ประชาชนและภาคี
เครือข1ายได6รับการพัฒนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู6องค-กร
ต6นแบบไร6พุงไม1ผอม 550 
คน 

ร6อยละ 54 ของวัยทํางาน
อายุ 30-44 ป! มีดัชนีมวล
กายปกต ิ

1. สร6างเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัย
ทํางานที่พึงประสงค-ในชุมชน 
2. อบรม Health Leader ของชุมชน
และพระสงฆ- 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู6องค-กรต6นแบบไร6
พุงและพัฒนาเปbนศูนย-การเรยีนรู6
องค-กรต6นแบบไร6พุง 
4. นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน 

3,850,000 กรมอนามัย 



๕๖ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการทันตสุขภาพ
สําหรับผู6สูงอายุประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 – 2565 

1. เพื่อเพิ่มการเข6าถึงบริการ
สุขภาพช1องปากอย1างมี
คุณภาพ โดยการพัฒนาระบบ 
กลไกและศักยภาพบุคลากร 
2. เพื่อสร6างการมสี1วนร1วม
ของภาคีเครือข1ายทั้งภาครัฐ
เอกชนและประชาชน
โดยเฉพาะชุมชนและท6องถิ่น 

1. สื่อ/คู1มือ/แนวทาง/
มาตรฐานการดําเนินงาน
ด6านการดูแลสุขภาพช1อง
ปากผู6สูงอายุ 2 เรื่อง 
2. ระบบเฝ=าระวังเพื่อลด
การสญูเสยีฟLนในกลุ1มก1อน
วัยสูงอายุ 
3. บุคลากรด6านทันต
สาธารณสุขและผู6เกี่ยวข6อง
ได6รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในการดูแลและจัดการ
สุขภาพช1องปากผู6สูงอายุ 
1,000 คน 
4. หน1วยบริการปฐมภูมิที่
จัดบริการส1งเสริมป=องกัน
โรคในช1องปากผู6สูงอายุตาม
แนวทางกรมอนามัย 
3,000 แห1ง 

ร6อยละ 43 ของผู6สูงอายุ 
(60-74 ป!) มีฟLนแท6ใช6งาน 
อย1างน6อย 20 ซี่ และ 4 คู1 

1. การพัฒนาระบบ กลไกเพื่อเพิ่มการ
เข6าถึงบริการสุขภาพช1องปาก 
    1.1 ประชุมบุคลากรทั่วประเทศ
เพื่อถ1ายทอด/ประสานโครงการ 
    1.2 พัฒนาสื่อและสนับสนุนคู1มือ 
/แนวทาง/มาตรฐานการดําเนินงาน
ด6านการดูแลสุขภาพช1องปากผู6สูงอายุ
สําหรับบุคลากรและเครือข1าย 
    1.3 พัฒนาระบบข6อมลูรายงาน 
นิเทศ ติดตาม 
    1.4 พัฒนาระบบเฝ=าระวังเพื่อลด
การสญูเสยีฟLนในกลุ1มก1อนวัยสูงอายุ 
    1.5 รณรงค-เผยแพร1องค-ความรู6
เทคโนโลยี การส1งเสริมสุขภาพการ
จัดบริการในพื้นที่ทุรกันดารร1วมกับ
หน1วยทันตกรรมพระราชทาน และจัด
กิจกรรมเผยแพร1พระมหากรณุาธิคุณ
ในโอกาสต1างๆ 
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือข1ายทันตกรรมผู6สูงอายุ 
    2.1 พัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพบุคลากรด6านทันต
สาธารณสุขและผู6เกี่ยวข6องในการดูแล
และจัดการสุขภาพช1องปากผู6สูงอายุ 
 
 

16,716,000 กรมอนามัย 



๕๗ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

    2.2 ประชุมวิชาการระดับประเทศ
ด6านการสร6างเสริมป=องกัน รักษาและ
ฟ��นฟูสุขภาพช1องปากผู6สูงอายุ 
    2.3 พัฒนาเครือข1ายครอบครวั
และชุมชนที่เปbนพื้นฐานหลักของการ
สร6างความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ
ช1องปากผู6สูงอายุ 

10 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาวด6าน
สาธารณสุขสําหรับผู6สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตําบล 
Long Term Care 

1. เพื่อให6ผู6ปpวยที่อยู1ในภาวะ
พึ่งพิงได6รับดูแลจากทีมสห
สาขาวิชาชีพจากหน1วยบริการ
ปฐมภูมิและโรงพยาบาล
ส1งเสริมสุขภาพระดับตําบล
ให6บริการดูแลด6านสุขภาพถึงที่
บ6านอย1างต1อเนื่องและ
สม่ําเสมอตามปLญหาสุขภาพ 
2. เพื่อลดภาระค1าใช6จ1ายด6าน
สุขภาพภาครัฐ ความแออัดใน
สถานพยาบาลตลอดจน
สนับสนุนและพัฒนาอาชีพ
ผู6ดูแลผู6สูงอายุควบคู1ไปกับการ
พัฒนาทีมหมอครอบครัวและ
อาสาสมัครในชุมชน 
 

1. มาตรฐานและรูปแบบ
การดูแลสุขภาพผู6สูงอายุ
(การดูแลให6มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค-) 1 
เรื่อง 
2. ผู6สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ติดเตยีง ได6รับการดูแลตาม
แนวทางกรมอนามัย 
139,200 ราย 
3. ระบบเฝ=าระวังผู6สูงอายุ
และสนับสนุน สมุดบันทึก 
สุขภาพผู6อายุ 1 ระบบ 

ร6อยละ 50 ของตําบลที่มี
ระบบการส1งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู6สูงอายุระยะยาว 
(Long term care) ผ1าน
เกณฑ- 

1. อบรม care manager โดย
ส1วนกลาง เขตสุขภาพและ สสจ 
2. อบรม care giver โดยเขตสุขภาพ 
และ สสจ. 
3. พัฒนาระบบเฝ=าระวังผู6สูงอายุและ
สนับสนุน สมุดบันทึก สุขภาพผู6อายุ 
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานแก1ผู6รับผดิชอบงานในระดับ
ส1วนกลาง 
5. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล6อม
ที่เอื้อในการดูแลผู6สูงอายุตดิบ6าน ติดตี
ยงและสนับสนุนคู1มือ 

50,430,000 กรมอนามัย 



๕๘ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการพัฒนาและขยาย
ศูนย-เครือข1ายการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กปpวยใน
โรงพยาบาลด6วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย1างต1อเนื่อง
และยั่งยืน ตามแนว
พระราชดําริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

1. ส1งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษา พัฒนาการและการ
เรียนรู6ของเด็กด6อยโอกาส ใน
สถานพยาบาลทั้งที่เจ็บปpวย
ทั่วไป เรื้อรังและผดิปกติให6
เปbนไปอย1างต1อเนื่อง  
2. เพิ่มศักยภาพและกิจกรรม
เครือข1ายศูนย-การเรียนการ
สอนสําหรับเด็กด6อยโอกาสใน
สถานพยาบาลให6สามารถ
ส1งเสริมโอกาสการศึกษาให6
เปbนไปอย1างต1อเนื่องและยั่งยืน
ตามแนวทางพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
3. พัฒนาองค-ความรู6ของ
บุคลากรครูผู6สอนการศึกษา
พิเศษที่ใกล6ชิดกับกลุ1มเด็ก
ผู6ด6อยโอกาส อีกทั้งผสมผสาน
องค-ความรู6วิชาการทาง
การศึกษาและองค-ความรู6 
ทักษะในการดูแลเด็กเจ็บปpวย 
เด็กกลุ1มพิเศษและสามารถใช6
สื่อการสอนคอมพิวเตอร-ต1างๆ 
นอกเหนือจาก (CAI) ที่
เหมาะสมกับการเรยีนการ

1. เด็กด6อยโอกาสทาง
การศึกษาประเภทเด็ก
เจ็บปpวยและเด็กกลุ1มพิเศษ
ต1าง ๆ 50,000 ราย 
2. บุคลากรครผูู6สอนเด็ก
ปpวยและเด็กกลุ1มพิเศษ 
รวมถึงผู6เกี่ยวข6องในการดูแล
การเรยีนการสอน 150 คน 
3. ศูนย-การเรียนการสอน
สําหรับเด็กเจ็บปpวยใน
สถานพยาบาลเครือข1าย 39 
จังหวัด/แห1ง 

1. จํานวนเด็กด6อยโอกาส 
(เด็กเจ็บปpวย) ที่ได6รับโอกาส
ทางการศึกษาในหลักสตูร
การเรยีนการสอนที่
เหมาะสม 50,000 ราย 
2. ครูผู6สอนการศึกษาพิเศษ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ได6รับการพัฒนา องค-ความรู6
ทักษะวิชาการศึกษาและ
ด6านสาธารณสุขในการดูแล
เด็กปpวยผ1านความสามารถ
ใช6สื่อเทคโนโลยีการศึกษาได6
อย1างเหมาะสมกับเด็ก 
จํานวน 150 คน 
3. ขยายผลการดําเนิน
กิจกรรมสร6างโอกาส
การศึกษาแก1เด็กด6อยโอกาส
จากต6นแบบไปยังศูนย-
เครือข1ายสถานพยาบาล 
(ตามเกณฑ- Criteria) 
เพิ่มขึ้น จํานวน 9 จังหวัด 
(จากปLจจุบัน 31 จังหวัด 
เพิ่มเปbน 9 จังหวัดรวมเปbน 
40 จังหวัด) 
4. ระดับความพึงพอใจของ
เด็กเจ็บปpวยครอบครัวและ

1. ประสานงานให6เกิดการใช6
เทคโนโลยีสําหรับเด็กปpวยใน
โรงพยาบาล 
2. ประสานงานกับสาํนักการศึกษา
พิเศษและการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให6เด็ก
ได6รับการศึกษาอย1างต1อเนื่องและใน
รายที่เรยีนไม1ได6ก็สามารถฝ�กอาชีพได6 
3. จัดการอบรมให6ความรู6เกี่ยวเรือ่ง
การดูแลเด็กปpวยในโรงพยาบาลกับ
ความสามารถทางการศึกษา 
4. ติดตาม นิเทศงาน เพื่อค6นหา
ศักยภาพและปLญหาอุปสรรคในการ
ทํางาน 
5. วางระบบและจัดหาโปรแกรมการ
เก็บรวบรวมข6อมูลเพื่อวางแผนการ
ทํางานต1อ 
6. วิเคราะห-ข6อมลูและจัดทํารายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 กรมการแพทย- 



๕๙ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

สอนแก1เด็กในสถานพยาบาล
เครือข1ายอย1างต1อเนื่อง 

เครือข1าย ร6อยละ 80 
5. เด็กด6อยโอกาส (เด็ก
เจ็บปpวย) ได6รับการศึกษา
และสามารถสู1การเข6าเรียน
ต1อในระบบภาคปกติ/ กศน. 
ร6อยละ 80 

12 โครงการรณรงค-ป=องกันและ
แก6ไขปLญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE 

1.เพื่อสร6างกระแส “การเปbน
หนึ่งโดยไม1พึ่งยาเสพติด”ในกลุ1ม
วัยรุ1นและเยาวชน 
 2.เพื่อขยายบริการและ
กิจกรรมเสริมสร6างภูมคิุ6มกัน
ทางจิตให6ครอบคลมุ 
กลุ1มเป=าหมายวัยรุ1นและ
เยาวชน 
3.เพื่อสร6างการมสี1วนร1วมของ
เยาวชน วัยรุ1น ในการดําเนิน
กิจกรรมสร6างสรรค-ที่เปbน
ประโยชน-ต1อตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาต ิ

1. วัยรุ1นและเยาวชนอายุ 
6 – 24 ป! 
2. ผู6เสพ  ผู6ตดิยาเสพตดิ 
3.ประชาชนทั่วไป 

1. ร6อยละ  50  ของ 
จังหวัด / ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ที่ผ1าน
เกณฑ-มาตรฐาน ดีเด1น มี
การพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานในระดับที่สูงขึ้น
เกณฑ-มาตรฐานต6นแบบ 
2. ร6อยละ 75  ของวัยรุ1น
และเยาวชนที่เข6าร1วม
โครงการมคีวามรู6และทักษะ
ในการป=องกันการติดสาร
เสพติด (มีภูมิคุ6มกันทางจิต) 

1. รณรงค-ประชาสัมพันธ-ผ1านสื่อทีวี 
52 ตอน 
2. รณรงค-ประชาสัมพันธ-ผ1านสื่อวิทยุ 
96 ตอน 
3. รณรงค-ประชาสัมพันธ-ผ1านสื่อ
หนังสือพิมพ- 12 เดือน 
4. จัดค1าย TO BE NUMBER ONE 
ให6แก1เยาวชนในภูมิภาคและ
กรุงเทพมหานคร  400 คน 
5. ผลิตสื่อองค-ความรู6สําหรับเครือข1าย
และสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ทั่วประเทศ 10,000 เล1ม 
6. จัดสัมมนาเครือข1ายการดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 500 คน 

87,825,000 กรมสุขภาพจิต 

13 โครงการพัฒนาระบบ
ส1งเสริมและป=องกันปLญหา
สุขภาพจิตผู6สูงอายุ 

1.เพื่อให6ผู6สูงอายุในคลินิก 
NCD /คลินิกสูงอายุ ใน
โรงพยาบาลชุมชน ได6รับการ
ดูแลทางสังคมจิตใจ 
2. เพื่อให6ผู6สูงอายุในชมรม
ผู6สูงอายุ ได6รับการเสริมสร6าง

1.ผู6สูงอายุที่มารบับริการใน
คลินิก NCD 
2.บุคลากรสาธารณสุข 

1.ร6อยละของประชาชนวัย
สูงอายุที่มารับบริการใน
คลินิก NCD มีภาวะซึมเศร6า 
ลดลง(ร6อยละ 10 ) 
2. ร6อยละผู6สูงอายุในชมรม
ผู6สูงอายุ มสีุขภาพจิตดี 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เปbนแกนนําหลักในการดําเนินงาน
ส1งเสริมและป=องกันปLญหาสุขภาพจิต
ผู6สูงอายุในเขตสุขภาพ 95 คน 
2. ผลิตสื่อสนับสนุนการดาํเนินงานใน
พื้นที่ 1 ชุด 

7,450,000 กรมสุขภาพจิต 



๖๐ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

สุขภาวะทางจิต 
3. เพื่อให6ผู6สูงอายุ ในชุมชนได6
เข6าถึงการดูแลสุขภาพจิต 
4. เพื่อพัฒนาองค-ความรู6และ
พัฒนาบุคลากรที่ดูแลผู6สูงอายุ 

(ร6อยละ 50) 3. สัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู6การบูร
ณาการงานส1งเสริมสุขภาพจิตและ
ป=องกันปLญหาสุขภาพจิตผู6สูงอายุ
ภายใต6ตําบลจัดการสุขภาพ 45 คน 
4. สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานการ
ส1งเสริมและป=องกันปLญหาสุขภาพจิต
ผู6สูงอายุ 40 คน 
5. สนับสนุนการดําเนินงานส1งเสรมิ
และป=องกันปLญหาสุขภาพจิตผู6สูงอายุ
ร1วมกับเขตสุขภาพ 12 เขต 
6. พัฒนาเครื่องมือคัดกรองสุขภาพจิต
ผู6สูงอายุไทยและจัดทําเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจในชีวิตผู6สูงอายุ
ไทย 1 เรื่อง 
7. พัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะ
สมองเสื่อมสําหรับผู6สูงอายุไทย 1 
เรื่อง 
8. พัฒนาเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ
เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู6สูงอายุ 

14 โครงการเสรมิสร6าง
พัฒนาการเด็กล1าช6า 

1 เพื่อให6เด็กปฐมวัยกลุ1มเสีย่ง
ต1อปLญหาพัฒนาการล1าช6า
ได6รับการกระตุ6นพัฒนาการ
และดูแลต1อเนื่อง 
2. เพื่อให6ผู6ดูแลเด็กปฐมวัย
กลุ1มเสี่ยงต1อปLญหาพัฒนาการ
ล1าช6ามีความรู6/ความสามารถ

1.บุคลากรสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลชุมชน 
2. เด็กปฐมวัยกลุ1มเสีย่งต1อ
ปLญหาพัฒนาการล1าช6า 

1.ร6อยละ 70 ของเด็กกลุ1ม
เสี่ยงต1อปLญหาพัฒนาการ
ล1าช6าได6รับการกระตุ6น
พัฒนาการและดูแลต1อเนื่อง
ตามเครื่องมือมาตรฐาน 
2.ทุกจังหวัดมีเครือข1าย
บริการกระตุ6นพัฒนาการ

1. อบรมวิทยากรหลัก (TOT) สร6าง
ความพร6อมการดําเนินงานเด็กปฐมวัย
และวัยเรียน 100 คน 
2. พัฒนาคู1มือ/สื่อ/แนวทางการเฝ=า
ระวังและป=องกันปLญหาทางจิตเวชเด็ก
และวัยรุ1นในเด็กปฐมวัยกลุ1มเสี่ยงต1อ
ปLญหาพัฒนาการล1าช6า 1 เรื่อง 

16,881,600 กรมสุขภาพจิต 



๖๑ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ในการดูแลบุตรหลานของ
ตนเองได6 

เด็กพัฒนาการล1าช6าอย1าง
น6อย ร6อยละ 50 

3. พัฒนาคู1มือแนวทางการดูแลเดก็
ปฐมวัยจากแม1วัยรุ1น 1 เรื่อง 
4. ผลิตสื่อ/เทคโนโลยี สนับสนุนการ
ดําเนินงานส1งเสรมิสุขภาพจิตและ
ป=องกันปLญหาสุขภาพจิต 6 เรื่อง 
5. สัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู6การ
ดําเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน    
1 ครั้ง 

15 โครงการสร6างเสรมิ
สุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 

1.มีระบบการดูแลสุขภาพจิต
เด็กวัยเรียนเชื่อมต1อกัน
ระหว1างสาธารณสุขและ
โรงเรียน 
2. เด็กวัยเรียนได6รับการ
ส1งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ- 
3. เด็กวัยเรียนกลุ1มที่มีความ
เสี่ยง/ มีปLญหาพฤติกรรม – 
อารมณ- การเรยีนรู6ได6รบัการ
ดูแล 

1.เด็กวัยเรยีนในโรงเรียน
ส1งเสริมสุขภาพ 
2. ผู6เลี้ยงด/ู ผู6ปกครองเด็ก
วัยเรียน 
3.บุคลากรสาธารณสุขใน
พื้นที่เป=าหมาย 
4.บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนส1งเสริมสุขภาพ 

1. ร6อยละ 70 ของสถาน
บริการสาธารณสุขระดับ
ทุติยภูม ิ มีระบบการดูแล
ช1วยเหลือนักเรยีนร1วมกับ
โรงเรียนส1งเสริมสุขภาพ 
2. ร6อยละ 50 ของเด็กวัย
เรียนกลุ1มเสี่ยงที่มีปLญหา 
พฤติกรรม – อารมณ- การ
เรียนรู6 ได6รับการดูแล
ช1วยเหลือตามเกณฑ-ที่
กําหนด 

1. พัฒนาคู1มือแนวทางการดูแลเดก็ที่
มีปLญหาพฤติกรรม-อารมณ-สําหรบัครู
ที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 1 เรื่อง 
2. การศึกษาปLจจัยที่ส1งผลต1อความ
ฉลาดทางสติปLญญาและอารมณ-เดก็
ประถมศึกษาป!ที่ 1 จํานวน  1 เรื่อง 
3. การศึกษาประสิทธิผลระบบการ
ดูแลช1วยเหลือนักเรยีนในโรงเรียน
ประถมศึกษา 1 เรื่อง 
4. พัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร6อม
ด6านทักษะชีวิตเพื่อก6าวสู1วัยรุ1น
คุณภาพ 1 เรื่อง 
5. ผลิตสื่อเทคโนโลยี/แบบประเมนิ/
แบบคัดกรอง สนับสนุนการ
ดําเนินงานของพื้นที่ 13 เขต 
6. สัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู6การ
ดําเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน    
1 ครั้ง 

13,948,200 กรมสุขภาพจิต 



๖๒ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 2 การปEองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
16 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและเตรยีม
ความพร6อมตอบโต6ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

1. เพื่อพัฒนากลไกการส1งต1อ
ข6อมูลจากทีมปฏิบัติการ
ภาคสนามไปยัง EOC ทุก
ระดับได6แบบ real-time และ
พัฒนาระบบการจัดเก็บ 
รวบรวม และวิเคราะห-ข6อมลู 
ที่เปbน single platform เพื่อ
การแจ6งเตือนภยั และติดตาม
การดําเนินมาตรการในภาวะ
ฉุกเฉิน 
2. เพื่อเสริมสร6างความ
เข6มแข็งของทีม SAT และ JIT 
ให6สามารถปฏิบัติงานด6านการ
ตรวจจับเหตุการณ-ผิดปกติ
ตอบโต6สถานการณ-โรคและภัย
สุขภาพได6ตามมาตรฐานที่
กําหนด 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะของผู6ปฏิบัติงานระบาด
วิทยาและหน1วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคให6สามารถ
ดําเนินการเฝ=าระวัง ป=องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตามแนวทาง/มาตรฐานที่
สอดคล6องกับกฎอนามัย

1.รอบ 3 เดือน: จัดทํา
โครงสร6างระบบบัญชาการ
เหตุการณ-ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขรองรับ EOC 
และจัดทีม SAT ระดับ
จังหวัด 
 2.รอบ 6 เดือน: 1) 
จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ-เพื่อรองรับการเป�ด
ศูนย- EOC ในพื้นที่จังหวัด 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  2) ทีม 
SAT ระดับจังหวัดได6รับการ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน
และอบรมขั้นพื้นฐาน 
3.รอบ 9 เดือน:  ซ6อมแผน
เพื่อเป�ดศูนย- EOC ระดับ
จังหวัด และเริ่มปฏิบัติงาน
ของทีม SAT โดยประเมิน
สถานการณ-โรคและภัย
สุขภาพพื้นที่จังหวัด 
4.รอบ 12 เดือน: จังหวัดมี
ศูนย- EOC และทีม SAT ที่
สามารถปฏิบัติงานได6จริง 
(ร6อยละ 80) 

ร6อยละ 80 ของจังหวัดมี
ศูนย-ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู6
สถานการณ- (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได6จริง 
(61 จังหวัด) 

1. พัฒนาระบบการจัดการและตอบโต6
สถานการณ-หรือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
2. พัฒนาทีมตระหนักรู6สถานการณ-
และทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค เพื่อ
ตอบโต6โรคและภยัสุขภาพได6อย1าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ- 
3. พัฒนาห6องปฏิบัติการทาง
สาธารณสุขสําหรับงานป=องกันควบคุม
โรค 

36,147,538 กรมควบคุมโรค 



๖๓ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระหว1างประเทศ 
4. เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย-
และผู6เชี่ยวชาญด6านระบาด
วิทยาภาคสนาม นักวิชาการ
สาธารณสุขด6านระบาดวิทยา
ภาคสนามให6เพียงพอ
ดําเนินงานระบาดวิทยาในงาน
สาธารณสุขของประเทศได6
อย1างมีประสิทธิภาพสามารถ
ควบคุมป=องกันโรค ได6อย1าง
ต1อเนื่อง 
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรสํานัก
วิชาการส1วนกลางและ
สํานักงานป=องกันควบคุมโรค
ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพ 
รองรับการปฏบิัติงานศูนย-
ตอบโต6ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
6. เพื่อจัดตั้งระบบเฝ=าระวัง
ทางห6องปฏิบัติการเพื่อทราบ
แนวโน6มและตรวจหาชนิดของ
เชื้อไวรัสก1อโรคไข6หวัดใหญ1ใน
โรงพยาบาลได6ตั้งแต1ระดับเขต 
 



๖๔ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการดําเนินงานเฝ=า
ระวัง ป=องกัน ควบคุมโรค 
ไม1ตดิต1อเรื้อรังและปLจจัย
เสี่ยงในกลุ1มวัยทํางาน 

1. เพื่อลดอัตราปpวยและอัตรา
ตายด6วยโรคไม1ตดิต1อเรื้อรัง 
2. เพื่อทําให6ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
และลดปLจจัยเสีย่งต1อโรค 
NCDs 

1.รอบ 3 เดือน:  คัดกรอง 
DM/HT อายุ 35 ป!ขึ้นไป ≥ 
ร6อยละ 50 
2.รอบ6 เดือน:  คัดกรอง 
DM/HT อายุ 35 ป!ขึ้นไป ≥ 
ร6อยละ 80 
3.รอบ 9 เดือน: กลุ1มเสีย่ง 
DM/HT ได6รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ ≥ ร6อยละ 60 
4.รอบ 12 เดือน: 1) ผู6ปpวย 
HT รายใหม1ลดลงร6อยละ 
2.5 ต1อป!  (390,000 
ราย)  2) ผู6ปpวย DM ราย
ใหม1 ลดลงร6อยละ 5 ต1อป! 
(190,000 ราย) 

1. ผู6ปpวย HT รายใหม1ลดลง
ร6อยละ 2.5 ต1อป!  
(390,000 ราย) 
2.ผู6ปpวย DM รายใหม1 ลดลง
ร6อยละ 5 ต1อป! (190,000 
ราย) 
  

1. คัดกรอง DM/HT อายุ 35 ป!ขึ้นไป 
2. ผลักดัน (ร1าง) พรบ.โรคไม1ติดต1อ 
พ.ศ. .......เพื่อลดการเข6าถึงปLจจัยเสี่ยง
ต1อโรคไม1ตดิต1อ 
3. พัฒนาระบบเฝ=าระวังพฤติกรรม
เสี่ยงที่เกี่ยวข6องกับโรคไม1ติดต1อ 
(Behavioral Risk Fact 
Surveillance System) 
4. บูรณาการงานผ1านตําบลจัดการ
สุขภาพเพื่อการป=องกันพฤติกรรมเสี่ยง
สําคัญตามบริบทของพื้นที่ (ระดับ
ชุมชน) 

26,000,000 กรมควบคุมโรค 

18 โครงการควบคุมวัณโรค 1. เพื่อค6นหาเชิงรุกใน
ประชากรกลุ1มเสี่ยงเป=าหมาย 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ตรวจหาวัณโรคดื้อยาทาง
ห6องปฏิบัติการ 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลรักษาวัณโรค 
4. เพื่อส1งเสริมการมสี1วนร1วม
ของชุมชนและภาคประชา
สังคม 

 1.รอบ 3 เดือน: 1) คัด
กรองกลุ1มเสี่ยงเป=าหมายเชิง
รุกด6วยการถ1ายภาพรังสี
ทรวงอก  2) ผู6ปpวยที่มี
ประวัติการรักษาวัณโรคมีผล
การทดสอบความไวต1อยา
วัณโรค > ร6อยละ 50 
2.รอบ 6 เดือน: 1) คัด
กรองกลุ1มเสี่ยงเป=าหมายเชิง
รุกด6วยการถ1ายภาพรังสี

อัตราความสําเร็จการรักษา
ผู6ปpวยวัณโรคและกลับเปbน
ซ้ํา (ร6อยละ 85) 

1. เร1งรัดการค6นหาผู6ติดเชื้อวัณโรค
และผู6ปpวยในกลุ1มเสี่ยงเป=าหมาย 
2. ดูแลรักษาผู6ติดเชื้อวัณโรคและ
ผู6ปpวยตามมาตรฐานให6หายและกินยา
ครบ 

45,380,300 กรมควบคุมโรค 



๖๕ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

5. เพื่อเร1งรัดงานวัณโรคใน
เขตเมืองใหญ1 
6. เพื่อพัฒนาระบบข6อมูลเพื่อ
บริการดูแลรักษาและเฝ=าระวัง
วัณโรค 

ทรวงอก 2) ผู6ปpวยที่มี
ประวัติการรักษาวัณโรคมีผล
การทดสอบความไวต1อยา
วัณโรค > ร6อยละ 50 
3.รอบ 9 เดือน: 1) คัด
กรองกลุ1มเสี่ยงเป=าหมายเชิง
รุกด6วยการถ1ายภาพรังสี
ทรวงอก 2) ผู6ปpวยที่มี
ประวัติการรักษาวัณโรคมีผล
การทดสอบความไวต1อยา
วัณโรค > ร6อยละ 50 
4.รอบ 12 เดือน: 1) คัด
กรองกลุ1มเสี่ยงเป=าหมายเชิง
รุกด6วยการถ1ายภาพรังสี
ทรวงอก (9,456,284 
ราย) 2) ผู6ปpวยที่มีประวัติ
การรักษาวัณโรคมีผลการ
ทดสอบความไวต1อยาวัณ
โรค > ร6อยละ 50 

19 โครงการป=องกันและลดการ
ตายจากอุบัตเิหตุทางถนนใน
ทศวรรษแห1งความปลอดภยั
ทางถนน 

1.เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานป=องกันและลดการ
ตายจากการจราจรทางถนน 
ผ1านระบบสุขภาพอําเภอและ
อําเภอควบคุมโรคเข6มแข็ง
ยั่งยืน(DHS/DC) 
2.เพื่อขับเคลื่อนการป=องกัน

1.รอบ 3 เดือน: 1) จังหวัด
มีการบูรณาการข6อมูล 3 
ฐาน ≥ ร6อยละ 20          
2) จังหวัดมีการชี้เป=าจุด
เสี่ยง 380 จุด 
2.รอบ 6 เดือน: จํานวน
อําเภอที่ดําเนินการ 

อัตราเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน (น6อยกว1า 
18 ต1อแสนประชากร) 

1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานป=องกัน
และลดการตายจากการจราจรทาง
ถนน ผ1านระบบสุขภาพอําเภอและ
อําเภอควบคุมโรคเข6มแข็งยั่งยืน 
(DHS/DC) 
2. ขับเคลื่อนการป=องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ1 

4,797,477 กรมควบคุมโรค 



๖๖ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

การบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนในเมืองใหญ1 (City 
RTI)  
3.เพื่อพัฒนาการสอบสวนการ
บาดเจ็บจากการจราจรทาง
ถนน และการนําข6อมลูไปใช6
ประโยชน- 

DHS/DC ≥ ร6อยละ 30 
ของอําเภอในจังหวัด 
3.รอบ 9 เดือน: 1) มีระบบ
รายงานการสอบสวนใน 
Web Based 2) อุบัติเหตุ
รถพยาบาลลดลงร6อยละ 80 
4.รอบ 12 เดือน: 1) 
จังหวัดมีการบูรณาการ
ข6อมูล 3 ฐาน ≥ ร6อยละ 80 
2) จังหวัดมีการชี้เป=าจุด
เสี่ยง 1,520 จุด 3) 
จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ 
DHS/DCผ1านเกณฑ-ระดับดี 
≥ ร6อยละ 50 ของอําเภอที่
ดําเนินการ 

(City RTI) 
3. พัฒนาการสอบสวนการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนน และการนํา
ข6อมูลไปใช6ประโยชน- 

20 โครงการแก6ไขปLญหาวิกฤต
สุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต6 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข1ายด6านการ
เยียวยาฟ��นฟูจิตใจผู6ได6รับ
ผลกระทบ 
2. เพื่อเสริมสร6างความ
เข6มแข็งทางจิตใจของภาค
ประชาชนให6สามารถปรับตัว
ในภาวะวิกฤตได6 
3. เพื่อพัฒนาองค-ความรู6 และ
เทคโนโลยีการเยียวยาฟ��นฟู
จิตใจผู6ได6รับผลกระทบ 

1. เด็กที่ได6รับผลกระทบฯ 
2. บุคลากรเครือข1ายใน
ระบบสาธารณสุข 
3. ผู6ได6รับผลกระทบกรณี
ยุ1งยากซับซ6อน 
4.บุคลากรเครือข1ายนอก
ระบบสาธารณสุข 

1.ร6อยละของผู6ได6รับ
ผลกระทบจากสถานการณ-
ความไม1สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต6ที่มีความเสี่ยงต1อ
ปLญหาสุขภาพจิตบน
ฐานข6อมูล VMS ที่มีอายุ 18 
ป!ขึ้นไป ได6รับการดูแลเยียวยา
จิตใจตามมาตรฐานที่กําหนด 
(เป=าหมายร6อยละ 80) 
2.ร6อยละของผู6ได6รบั
ผลกระทบฯ มีความเสี่ยงต1อ

1.อบรมหลักสูตรการดูแลเยียวยา
จิตใจด6านวิกฤตสุขภาพจิตจากภยัพิบัติ
สําหรับบุคลากรตํารวจ 35 คน 
2.พัฒนาศักยภาพด6านการเยียวยา
จิตใจให6แก1เครือข1ายภาคประชาสงัคม
และอาสาสมคัรสาธารณสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต6 100 คน 
3.จัดทําคู1มือแนวทางการเยียวยาจิตใจ
และระบบการดูแลช1วยเหลือเด็กใน
โรงเรียน 300 เล1ม 
4.จัดทําจดหมายข1าวเยียวยาจิตใจ 

4,916,000 กรมสุขภาพจิต 



๖๗ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ปLญหาสุขภาพจิตบน
ฐานข6อมูล VMS ที่มีอายุต่ํา
กว1า 17 ป!ลงมา ได6รับการ
ดูแลเยียวยาจิตใจตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
(เป=าหมาย ร6อยละ 50) 

4,000 ฉบับ 
5.เสริมสร6างคุณภาพชีวิตผู6ได6รับ
ผลกระทบฯ 50 คน 
6.เสริมสร6างความเข6มแข็งในการดูแล
เยียวยาจิตใจเด็กที่ได6รบัผลกระทบฯ 
แก1โรงเรียน/ชุมชน 130 คน 
7.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครือข1ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.เชี่ยวชาญด6านสุขภาพจิต) 130 คน 
8.สมัมนาเครือข1ายเพื่อบูรณาการ
ขับเคลื่อนการเยียวยาทางจิตใจ ระดับ
จังหวัด 220 คน 

21 โครงการดําเนินงานป=องกัน
เด็กจมน้ําเชิงบูรณาการป! 
2560 

1. เพื่อให6ทีมเครือข1ายเดมิมี
การดําเนินงานอย1างต1อเนื่อง 
2. เพื่อกระตุ6นให6เกิดการ
ขยายผลทีมเครือข1ายผู6ก1อการ
ดีป=องกันการจมน้ํา 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานป=องกันเด็กจมน้ํา
ของภาคีเครือข1าย 

1.รอบ 3 เดือน: จังหวัดมี
การสร6างทีมผู6ก1อการดี (ทีม
ใหม1) ที่สมัครใจอย1างน6อย 
200 ทีม 
2.รอบ 6 เดือน: มีการ
จัดการแหล1งน้ําเสี่ยงอย1าง
น6อย 300 แห1ง 
3.รอบ 9 เดือน:  เด็กได6เรียน
หลักสูตรว1ายน้ําเพื่อเอาชีวิต
รอดอย1างน6อย 20,000 คน 
4.รอบ 12 เดือน: จํานวน
การเสยีชีวิตจากการจมน้ํา
ของเด็กอายุน6อยกว1า 15 ป! 
≤ 600 คน 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําของเด็กอายุน6อยกว1า 
15 ป! (≤5.0 ต1อแสน
ประชากร) 

1.สร6างทีมเครือข1ายผู6ก1อการดี (Merit 
Maker) ป=องกันการจมน้ํา 

2,000,000 กรมควบคุมโรค 



๖๘ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

22 โครงการกําจัดปLญหาโรค
พยาธิใบไม6ตับและมะเร็งท1อ
น้ําดีถวายเปbนพระราชกุศล
แด1พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช 
 

1.เพื่อสร6างความรู6ความเข6าใจ
และพัฒนาศักยภาพผู6นําชมชน 
อบต. อสม. กลุ1มแม1บ6าน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข6องในการเฝ=า
ระวัง ป=องกัน ควบคุม รักษา 
และจัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล6อมการเฝ=าระวังการติด
เชื้อในปลาและเฝ=าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน 
2. เพื่อสร6างเครือข1ายความ
ร1วมมือของสถานบริการ
กระทรวงสาธารณสุข ในการ
คัดกรองพยาธิใบไม6ตับและ
มะเร็งท1อน้ําด ี
3.เพื่อระดมทรัพยากรและ
สร6างความร1วมมือกับ
หน1วยงานองค-กรต1างๆ ในการ
แก6ไขปLญหาให6มีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่เสี่ยง 
4.เพื่อให6มีต6นแบบในการเฝ=า
ระวัง ป=องกัน ควบคุมรักษา 
และการจัดการสิ่งแวดล6อมใน
การแก6ไขปLญหาโรคพยาธิใบไม6
ตับและมะเร็งท1อน้ําดีอย1างครบ
วงจร 
 

1.รอบ 3 เดือน: ร6อยละ 5 
ของตําบลมีการคัดกรองโรค
พยาธิใบไม6ตับ (11 ตําบล) 
2.รอบ 6 เดือน: ร6อยละ 
30 ของตําบลมีการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม6ตับ (63 
ตําบล) 
3.รอบ 9 เดือน: ร6อยละ 
65 ของตําบลมีการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม6ตับ (136 
ตําบล) 
4.รอบ 12 เดือน: ร6อยละ 
80 ของตําบลมีการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม6ตับ (168 
ตําบล) 

ร6อยละ 80 ของตําบลมีการ
คัดกรองโรคพยาธิใบไม6ตับ 
(168 จาก 209 ตําบล) 

1. การเฝ=าระวังคัดกรองและรักษา 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข1ายด6านการ
ตรวจวินิจฉัย 
3. การพัฒนาตําบลต6นแบบป=องกัน
ควบคุมและกําจัดพยาธิใบไม6ตับแบบ
บูรณาการและสอดคล6องกับวิถีชุมชน
แบบมีส1วนร1วม 

12,626,975 กรมควบคุมโรค 



๖๙ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

5.เพื่อสนับสนุนแนวทางเฝ=า
ระวังป=องกันควบคุมโรคพยาธิ
ใบไม6ในตับ 

23 โครงการบูรณาการตรวจ
ติดตามกํากับดูแลสถานที่
ห6องปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและ
พิษจากสัตว- 

1. เพื่อตรวจติดตาม กํากับ 
ดูแล สถานที่ห6องปฏิบัติการ
หลังให6การอนุญาต/จดแจ6ง
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสตัว-  
2. ควบคุมกํากับดูแลสถานที่
ห6องปฏิบัติการให6เปbนไปตาม 
พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว- 
ทั้ง 15 แห1ง 
3. เพื่อให6ประชาชนมีสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยจาก
เชื้อโรคและพิษจากสตัว- 
ส1งเสริมให6ประเทศมีความ
มั่นคง ปลอดภัยด6านชีวภาพ" 

1. ผู6รับใบอนุญาต/จดแจ6ง
ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว- 
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสตัว- จํานวน 
417 แห1ง 
2. ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย- 15 แห1ง  

1. จํานวนหน1วยงานที่ได6รับ
การตรวจติดตาม (ภาครัฐ) 
417 แห1ง  

1. จัดทําแผนงานโครงการและ
แผนงานได6รับอนุมัต ิ
2. ประชุมสื่อสารกับศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-หน1วยงานร1วมบูรณาการ (4 
ภาค) 
3.ติดต1อประสานงาน และนัดหมาย
การเข6าตรวจสถานที่และอุปกรณ- 
4.ดําเนินการตรวจประเมินสถานที่
และอุปกรณ- (โดยพนักงานเจ6าหน6าที่) 
ส1งแบบประเมินความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นต1อการการบังคับใช6
กฎหมาย 
5.ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  
(รวบรวม วิเคราะห-ข6อมูล ข6อเสนอแนะ) 

700,000 กรมวิทยาศาสตร- 
การแพทย- 

แผนงานที่ 3 การลดปOจจัยเสี่ยงด(านสุขภาพ 
24 โครงการส1งเสริมและพัฒนา

ความปลอดภัยด6านอาหาร 
1. เพื่อควบคุม ตรวจสอบ 
กํากับดูแล และเฝ=าระวัง
อาหาร สถานประกอบการ
ด6านอาหารให6เปbนไป ตาม
กฎหมาย รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ-และมาตรการ
สําหรับการควบคุม การกํากับ
ดูแล และการเฝ=าระวัง 

ประชาชนได6บริโภค
ผลิตภณัฑ-อาหารที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 

1.ร6อยละของผลิตภณัฑ-
อาหารสดและอาหารแปรรูป
มีความปลอดภัย (ร6อยละ 
80) 
2.ร6อยละของประชาชนมี
พฤติกรรมการบรโิภค
ผลิตภณัฑ-สุขภาพที่ถูกต6อง
(ร6อยละ 70) 

1. การเฝ=าระวังสถานการณ-และความ
ปลอดภัยอาหาร 
    1.1 ปรับปรุงแนวทางการแก6ไข
ปLญหาความไม1ปลอดภยัอาหาร 
    1.2 การตรวจประเมินสถานที่ผลิต
และเก็บตัวอย1างผลิตภณัฑ-อาหาร  
2. การส1งเสริมพฤติกรรมการบรโิภค
ผลิตภณัฑ-สุขภาพที่ถูกต6อง 

58,660,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 



๗๐ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

2. ศึกษา วิเคราะห- วิจัยหรือ
สนับสนุนการวิจัย และ
ประเมินสถานการณ-ความ
ปลอดภัยของอาหาร                   
เพื่อพัฒนาองค-ความรู6 
เทคโนโลยี และระบบงาน
คุ6มครองผู6บริโภคด6านอาหาร 
3. ผู6บริโภคมีความรู6 สามารถ
ดูแลตนเองได6ในการเลือก
บริโภคผลติภณัฑ-สุขภาพ 

    2.1 จัดทําประกาศ สธ.อาหารที่
ต6องแสดงฉลากโภชนาการและค1า
พลังงาน น้ําตาล ไขมันและโซเดียม 
แบบ GDA 
    2.2 จัดทําหลักเกณฑ-สญัลักษณ-
โภชนาการบนฉลากอาหาร 
(Healthier Logo) 
    2.3 ประชาสัมพันธ-และเผยแพร1
ความรู6 

25 โครงการคุ6มครองผู6บริโภค
ด6านผลิตภณัฑ-สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

เพื่อพัฒนางานคุ6มครอง
ผู6บริโภคด6านผลิตภณัฑ-
สุขภาพและบริการสุขภาพมี
ประสิทธิภาพ เปbนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ และ
สามารถเทียบเคียงได6ในระดับ
สากล 

ประชาชนได6บริโภค
ผลิตภณัฑ-สุขภาพและ
บริการสุขภาพที่ได6มาตรฐาน 
 

1. ร6อยละของผลิตภัณฑ-
สุขภาพที่ได6รับการ
ตรวจสอบได6มาตรฐานตาม
เกณฑ-ที่กําหนด (ร6อยละ 
95) 

1. พัฒนาระบบเฝ=าระวังและจัดการ
ความเสีย่งด6านผลิตภัณฑ-สุขภาพ 
2. ตรวจสอบเฝ=าระวังผลติภณัฑ-
สุขภาพและสถานประกอบการที่ผลิต 
นําเข6าหรือจําหน1ายทั่วประเทศ   

99,876,300 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

26 โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการดําเนินงานเฝ=า
ระวัง ป=องกันควบคุมโรคไม1
ติดต1อเรื้อรังและปLจจัยเสี่ยง
ในกลุ1มวัยทํางาน 

1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร-
นโยบายแอลกอฮอล-ระดับชาติ
ลงสู1จังหวัด 
2. เพื่อส1งเสริมการบังคับใช6
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล- 
3. เพื่อให6เกิดความร1วมมือกับ
ภาคีเครือข1ายในระดับ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการ

1.รอบ 3 เดือน: 1) ชี้แจง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร-นโยบาย
แอลกอฮอล-ระดับชาติ พ.ศ.
2560-2563 สู1จังหวัด     
2) ตรวจ เฝ=าระวัง บังคับใช6
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล- 
 

ปริมาณการบริโภค
แอลกอฮอล-ต1อประชากร
อายุ 15 ป!ขึ้นไป ไม1เกิน 
6.81 ลติรต1อคนต1อป! 

1. ควบคุมการเข6าถึงเครื่องดืม่
แอลกอฮอล-และการควบคุมโฆษณา
และส1งเสรมิการขายเครื่องดืม่
แอลกอฮอล- 
2. สื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลีย่น
ค1านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม 
(เฝ=าระวัง ตรวจเตือน บังคับใช6
กฎหมาย  และควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล-รอบสถานศึกษา) 

12,626,975 กรมควบคุมโรค 



๗๑ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล-ที่มีประสิทธิผล 
4. เพื่อสร6างภาคีเครือข1ายใน
การดําเนินงานเพื่อควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล-และ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมในระดับชุมชน 
5.เพื่อรณรงค-เผยแพร1
ประชาสมัพันธ- ให6สถาบัน
ครอบครัว เยาวชน และ
ประชาชนทราบถึงกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล- 
6.เพื่อสร6างทัศนคติที่ดีในการ
งดดื่มสรุาแก1ประชาชนและ
เยาวชน 

2.รอบ 6 เดือน: ตรวจ เฝ=า
ระวัง บังคับใช6กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล- 
3.รอบ 9 เดือน: 1) พัฒนา 
(ร1าง) อนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล- พ.ศ.
2551 จํานวน 1 ฉบับ     
2) ตรวจ เฝ=าระวัง บังคับใช6
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล- 
3.รอบ 12 เดือน: 1) 
จังหวัดมีการจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร-
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล-ระดับจังหวัด
ร6อยละ 60 (46 จังหวัด) 

27 โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ1มวัยรุ1น 

1 เพื่อให6เยาวชนมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่
นําไปสู1การลด เลิกยาสูบ 
2 เพื่อส1งเสริมให6เยาวชนมี
บทบาทเฝ=าระวังการสูบบุหรี่
เชิงรุก และมสี1วนร1วมในการ
ดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี ่
3 พัฒนาบุคลากรทาง

1.รอบ 3 เดือน: ขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร-การควบคุม
ยาสูบแห1งชาติฉบับที่สองสู1
การปฏิบัต ิ
2.รอบ 6 เดือน: พัฒนา
ศักยภาพแกนนํา/ครู/
เยาวชนเฝ=าระวังป=องกัน
ควบคุมยาสูบในโรงเรียน 

ความชุกของผู6สูบบุหรี่อายุ 
15 ป!ขึ้นไปไม1เกินร6อยละ 
18 

1. พัฒนานโยบาย/กฎหมายมาตรการ
เพื่อควบคุมยาสูบ 
2. พัฒนาระบบ และเฝ=าระวังป=องกัน
ควบคุมการบริโภคยาสบู 
3. พัฒนากลไก รูปแบบ เพื่อสนับสนุน
ให6มีการบริการเพื่อลด เลิกยาสูบและ
ระบบส1งต1อ 

5,680,900 กรมควบคุมโรค 
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แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

การศึกษาให6สามารถให6
คําปรึกษาการเลิกบุหรี่
เบื้องต6น และส1งต1อสถาน
บริการได6อย1างมีประสิทธิภาพ 
4.พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให6สามารถให6
คําปรึกษาการเลิกบุหรี่
เบื้องต6น 
5.เพื่อให6เยาวชนมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่
นําไปสู1การลดเลิกยาสบู 
6.เพื่อพัฒนากลไกและ
ขับเคลื่อนให6มีการคัดกรอง
การบริโภคยาสูบในสถาน
บริการสุขภาพระดับชุมชน 

(25 เครือข1าย) 
3.รอบ 9 เดือน: 1) 
เครือข1ายต6นแบบของ อปท. 
ในเขตสุขภาพมีการ
ดําเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบ 
2) เครือข1ายครูได6รับการ
พัฒนาศักยภาพและสามารถ
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบริโภคยาสูบของ
เยาวชน (25 เครือข1าย) 
4.รอบ 12 เดือน: 1) 
โรงเรียนที่อยู1ในพื้นที่มีการ
ขยายการดาํเนินการ
โรงเรียน/สถานศึกษาปลอด
บุหรี่ได6ครอบคลุมร6อยละ 
80 2) โรงเรยีนที่มีนักเรียน
สูบบุหรีม่ีอัตราการสบูบุหรี่
ลดลงร6อยละ 1 3) 
โรงพยาบาลมีบริการช1วย
เลิกบุหรี่ (รพศ./รพท./รพช. 
ร6อยละ 80 และรพสต. ร6อย
ละ 30) 
 
 
 



๗๓ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

28 โครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) 

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพทาง
ห6องปฏิบัติการ และประเมิน
สถานการณ-ความปลอดภัย
ของอาหาร    
2. เพื่อสร6างความเชื่อมั่นแก1
ผู6บริโภค  ประชาชน  และ
สร6างภาพพจน-ที่ดีแก1ประเทศ
ไทย 
3. เพื่อสร6างความเข6มแข็งและ
การมีส1วนร1วมของ
ผู6ประกอบการ  และ
ประชาชนทั่วไปในการเฝ=า
ระวังความปลอดภัยด6าน
อาหาร 
4. เพื่อสร6างฐานข6อมูลด6าน
คุณภาพและความปลอดภัย
อาหารที่มีคุณภาพถูกต6อง
อย1างต1อเนื่องและเปbนระบบ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด6านการตรวจวิเคราะห-
อาหารให6สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจวิเคราะห-อย1างมี 
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาผู6ประกอบการ
ผลิตอาหารให6มสี1วนร1วมของ
ในการเฝ=าระวังความ
ปลอดภัยด6าน อาหารและ
กระตุ6นผู6ประกอบการในการ
พัฒนาเพื่อได6รับการรับรอง
อาหารปลอดภัย  
3.ให6ความรู6ผู6บริโภคด6าน
ความปลอดภัยอาหารเพื่อใช6
ในการเลือกซื้ออาหารที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย 
4. ตรวจ วิเคราะห-ตัวอย1าง
อาหาร 

ระดับความสําเร็จในตรวจ
วิเคราะห-เฝ=าระวังความ
ปลอดภัยของอาหารและ
ผลิตภณัฑ- Active 
Surveillance 5 เรื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบัติการปฏบิัติการและ
งบประมาณ ประจําป! พ.ศ. 2560 
2. จัดประชุมชี้แจง/ ประสาน
หน1วยงานที่เกี่ยวข6องและประชุม
ติดตามผลการดําเนินงาน 
3. สุ1มตัวอย1างและตรวจ วิเคราะห-
ตัวอย1างอาหาร 
4. รายงานผลการตรวจ วิเคราะห-ตาม
แบบฟอร-มที่กําหนดให6หน1วยงาน
เจ6าภาพ 
5. รวบรวมสรุปผลการตรวจ 
วิเคราะห- 
6. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 

9,518,000 กรมวิทยาศาสตร- 
การแพทย- 

29 โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ-ชุมชนด6านอาหาร
สู1มาตรฐาน 

1. เพื่อส1งเสริมให6เกิดการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ- OTOP 
ด6านอาหารให6ได6คุณภาพ
มาตรฐานและสนับสนุนความ
พร6อม สู1กระบวนการรบัรอง 
มาตรฐาน 
2. เพื่อส1งเสริมและสนับสนุน
ให6ผลิตภัณฑ- OTOP ด6าน

1.ตรวจวิเคราะห-ตัวอย1าง
ผลิตภณัฑ-อาหารและ
เครื่องดื่มในชุมชน จํานวน 
1,528 ตัวอย1าง 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ-ชุมชนให6
ได6โอกาสในการพัฒนาสู1
คุณภาพมาตรฐาน 

ร6อยละความสาํเรจ็ของการ
ดําเนินการตามแผน 1,528 
ตัวอย1าง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบัติการปฏบิัติการและ
งบประมาณ ประจําป! พ.ศ. 2560 
2. จัดประชุมชี้แจง/ ประสาน
หน1วยงานที่เกี่ยวข6องและประชุม
ติดตามผลการดําเนินงาน 
3. ดําเนินการตรวจวิเคราะห-ตัวอย1าง
ผลิตภณัฑ-อาหารและเครื่องดืม่ ทั้ง

1,400,000 กรมวิทยาศาสตร- 
การแพทย- 



๗๔ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

อาหาร ก6าวไปสู1การขยาย
สินค6าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
3. เพื่อสร6างความมั่นใจให6กับ
นักท1องเที่ยวและประชาชนใน
การบริโภคผลิตภัณฑ- OTOP 
ด6านอาหาร" 

ด6านจุลชีววิทยา และเคมี ตามรายการ
วิเคราะห-ที่กําหนดในแผนงาน 
4. รวบรวมรายงานผลการวิเคราะห- 
จาก 77 จังหวัด 
5. สรุปผล และจัดทํารายงานผู6บรโิภค
และแจ6งเตือนภัย 

30 โครงการบูรณาการพัฒนา
เครือข1ายวิทยาศาสตร-
การแพทย-ชุมชน ประจําป!
งบประมาณ 2560 

ประชาชนและหน1วยงานที่
เกี่ยวข6องได6รับบริการข6อมลู
อ6างอิงทางห6องปฏิบัติการที่มี
ความทันสมัยและสามารถ
ตอบปLญหาทางการแพทย-และ
สาธารณสุขได6อย1างทัน
เหตุการณ- 

1. พัฒนาและสร6างศักยภาพ
ศูนย-แจ6งเตือนภัย เฝ=าระวัง
และรับเรื่องร6องเรยีนปLญหา
ผลิตภณัฑ-สุขภาพในชุมชน 
เพื่อการดูแลสุขภาพด6วย
ตนเอง 
2. เพิ่มศักยภาพ อสม.
วิทยาศาสตร-การแพทย-    
ชุมขน ในการเฝ=าระวังและ
แจ6งเตือนภัยสุขภาพใน
ชุมชน 
3. พัฒนาฐานข6อมูล“ระบบ
แจ6งเตือนภัย Single 
Window ”และส1งเสริมให6มี
การนําไปใช6ประโยชน-เพื่อ
การคุ6มครองผู6บรโิภค 
4. เพื่อส1งเสริมและ
สนับสนุนงานคุ6มครอง
ผู6บริโภคและวิทยาศาสตร-

หน1วยบริการปฐมภูมิที่
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บ6าน (อสม.) ได6รับ
การพัฒนาด6านการเตือนภยั
สุขภาพ จํานวน 3,729 
แห1ง 

1. ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนเครือข1ายอย1างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สร6างการมสี1วนร1วมกับทุกภาคส1วน
ให6เข6าถึงประชาชน 
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
เพิ่มศักยภาพบุคลากร ตาม
กระบวนการจัดการความรู6ที่เหมาะสม
กับภารกิจและบริบทของพื้นที่ 
4. เพิ่มศักยภาพ ชุมชนต6นแบบด6าน
คุ6มครองผู6บริโภคและวิทยาศาสตร-
การแพทย-ชุมชน อบรมหลักสูตร
วิทยาศาสตร-การแพทย-ชุมชน 
5. พัฒนาหน1วยบริการปฐมภูมิ
คุณภาพงานบริการด6านคุ6มครอง
ผู6บริโภคและวิทยาศาสตร-การแพทย-
ชุมชน 
6. แจ6งเตือนภัยสุขภาพ 
7. พัฒนา/ปรับปรุงฐานข6อมูล 

5,600,000 กรมวิทยาศาสตร- 
การแพทย- 



๗๕ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

การแพทย-ในชุมชนให6
เข6มแข็งและยั่งยืน  
5. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
การดําเนินงาน 

หน6าต1างเตือนภยัสุขภาพ : Single 
window 
8. นํานวัตกรรมหรือองค-ความรู6ที่ได6
จากการดําเนินงานในชุมชนและ
ห6องปฏิบัติการ เผยแพร1สู1สาธารณะ 
9. ประเมินความพึงพอใจผ1านระบบ
online 
10. จัดเวทีเชิดชู ยกย1อง ต6นแบบ 
11. ประชุมเครือข1ายวิชาการประจําป! 
12. จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล(อม 
31 โครงการส1งเสริมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ของจังหวัดองค-กรปกครอง
ส1วนท6องถิ่นและชุมชนเพื่อ
การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล6อม 

1. เพื่อพัฒนาและส1งเสริมการ
จัดการมลูฝอยให6ถูก
สุขลักษณะไม1ก1อให6เกิดส1งผล
กระทบต1อสุขภาพ 
2. เพื่อส1งเสริมและสนับสนุน
ให6จังหวัด อปท. และชุมชนมี
ส1วนร1วมในการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล6อม 

1. โรงพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ. รพช. 
รพท. และรพ.สังกัดกรม
วิชาการ)พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล6อมตามเกณฑ- 
GREEN&CLEAN Hospital 
ระดับพื้นฐาน ร6อยละ 75 
2. จังหวัดมีระบบจัดการ
ปLจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล6อม
และสุขภาพฯผ1านเกณฑ-
ระดับพื้นฐาน ร6อยละ 100 
3. องค-กรปกครองส1วน
ท6องถิ่นพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล6อม
องค-กรปกครองส1วนท6องถิ่น

1. ร6อยละ 75 ของ
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยั
สิ่งแวดล6อมได6ตามเกณฑ- 
GREEN&CLEAN Hospital 
2. ตําบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพ ในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล6อมในชุมชน 
จํานวน 1,000 ตําบล 

1. ส1งเสริมการดําเนินงาน GREEN & 
CLEAN Hospital (พัฒนาแนวทาง
การดําเนินงาน GREEN & CLEAN 
Hospital/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู6) 
2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานด6าน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
3. สนับสนุนหน1วยงานระดับพื้นที่ให6
สามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล6อมได6
อย1างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ทุกระดับ 
5. ส1งเสริมการมสี1วนร1วมภาคี
เครือข1ายอย1างบูรณาการและผลักดัน
ให6เกิดกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู6
ผ1าน  Best practices  

22,490,300 กรมอนามัย 



๗๖ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ร6อยละ 50 
4. ตําบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล6อมชุมชน 
1,000 ตําบล 
5. จังหวัด 10 จังหวัด ใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมี
ฐานข6อมูลและการเฝ=าระวัง
ด6านอนามัยสิ่งแวดล6อม 
6. มีมาตรการ แนวทาง
ปฏิบัติและการกํากับดูแล
การบังคับใช6กฎหมายอย1าง
เข6มงวดในการจัดการขยะ
อย1างเข6มงวด 3 เรื่อง 
 

6. พัฒนาหลักสูตรและจัดทําชุด
ความรู6สนับสนุนการดําเนินงาน 
7. สนับสนุน กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน 

 



๗๗ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สอดคล(องแผนยุทธศาสตร*ชาติระยะ ๒๐ ป� ด(านสาธารณสุข (  ) Prevention & Promotion Excellence (/ ) Service Excellence (  ) People Excellence (  ) Governance Excellence 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 5  การพัฒนาระบบการแพทย*ปฐมภมูิ (Primary Care Cluster) 

32 การพัฒนาคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary 
Care Cluster : PCC)   

เพื่อให>ประชาชนทุกคนได>รับบริการ
ทุกที่ทั้งในหนCวยบริการและในชุมชน 
โดยทีมหมอครอบครัว เพื่อให>มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเอง
และครอบครัวเบื้องต>นเมื่อมีอาการ
เจ็บปIวยได>อยCางเหมาะสม 

 รพศ./รพท./รพช/รพ.สต. ใน
จังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต มีทีม
หมอครอบครัว 472 ทีม  
 

 ร>อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปNดดําเนินการ
ในพื้นที่ (Primary Care 
Cluster) 
 

1. แตCงตั้งผู>รับผดิชอบและ
คณะกรรมการระดับจังหวัด  
2. จัดทําแผนจัดตั้ง PCC และ
สถาบันผลิตแพทยOเวชศาสตรO
ครอบครัวในจังหวัด  (ป 2560-
2569)  
3. จัดระบบบริการตามหลักเวช
ศาสตรOครอบครัว (มีแผนการ
ให>บริการในแตCละ PCU) 
4. จัดโครงสร>าง อาคารสถานที่ 
และเครื่องมือที่จําเปSนในการ
ดําเนินงาน 

- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สนย.) 

33 โครงการเครือขCาย
คุณภาพและมาตรฐาน
ห>องปฏิบัติการทาง
การแพทยOและหนCวย
บริการปฐมภูมิ 
ประจําป  2560 

สCงเสริมและสนับสนุนห>องปฏิบัติการ
ทางการแพทยO มีการดําเนินการ
ระบบคุณภาพ และได>รับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด 

1. สร>างเครือขCายคุณภาพและ
มาตรฐานบริการเพื่อให>บริการการ
ตรวจวิเคราะหOทางวิทยาศาสตรO
การแพทยO และสนับสนุนระบบการ
รับสCงตCอผู>ปIวย 
2. ห>องปฏิบัติการทางการแพทยO 
ได>รับการตรวจประเมินและรับรอง
ระบบบรหิารคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ที่กําหนด  

จํานวนห>องปฏิบัติการทาง
การแพทยOของ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
เข>ารCวมโครงการ 927 
แหCง 

1. จัดสัมมนา/อบรม  
   1) พัฒนาผู>ตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพห>องปฏิบัติการ
ทางการแพทยOและสาธารณสุข 
มาตรฐานการแพทยOและ
สาธารณสุข มาตรฐาน
ระดับประเทศ และ
พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพิษ
จากสัตวO ประจําป  2560  

6,300,000 กรมวิทยาศาสตรO
การแพทยO 
 

 

 

 



๗๘ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

3. ประชาชนได>รับบริการที่มี
คุณภาพจากห>องปฏิบัติการทาง
การแพทยOทุกระดับ 
 

   2) พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ห>องปฏิบัติการทางการแพทยOสูCการ
รับรองความสามารถห>องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ 
ISO 15190  
2. ตรวจประเมินห>องปฏิบัติการ
ทางการแพทยO ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 
3. รายงานผลการเฝ^าระวังระบบ
บริหารคุณภาพ ผCานโปรแกรม
รายงานผลการเฝ^าระวังระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข และการตรวจ
ประเมิน External audit ผCาน
โปรแกรมแบบตรวจติดตามและ
ประเมินผล (Checklist) ตาม
เกณฑOการตรวจติดตามและ
ประเมินผล 
4. ทดสอบความชํานาญทาง
ห>องปฏิบัติการหนCวยบริการ 
ปฐมภูมิ (Proficiency testing)  
 
 
 
 
 



๗๙ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)   
34 โครงการพัฒนาระบบ

บริการการแพทยOแผน
ไทย 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทยO
แผนไทยและการแพทยOทางเลือกให>มี
คุณภาพมาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานบริการการแพทยOแผนไทยใน
โรงพยาบาล 
3. เพื่อศึกษาความเปSนไปได>และ
ทดลองใช>กลุCมโรครCวมเปSนเครื่องมือใน
การจCายเงิน สําหรับบริการแพทยOแผน
ไทย และจัดทําแนวทางการเบิกคCา
รักษาพยาบาลของผู>ปIวยในสําหรับ
หนCวยบริการสาธารณสุขของรัฐ 
4. เพื่อศึกษารวบรวมองคOความรู>การ
รักษาโรคมะเร็งตับและมะเร็งทCอน้ําดี
ด>วยการแพทยOแผนไทยและตํารับยา
แผนไทยและจัดทําแนวทางการดูแล
ผู>ปIวยมะเร็งตับและทCอน้ําดี ด>วยภูมิ
ปlญญาการแพทยOแผนไทย 
5. เพื่อพัฒนารูปแบบชCองทางการ
เข>าถึงบริการการแพทยOแผนไทย และ
สCงเสริมสร>างโอกาสให>ประชาชนใน
ภาวะพึ่งพิงผู>ปIวยติดบ>าน ติดเตียง 
อัมพฤกษO อัมพาต ได>เข>าถึงบริการ
การแพทยOแผนไทยได>อยCางครอบคลุม
และมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด 

1. โรงพยาบาลศูนยO/โรงพยาบาล
ทั่วไป 12 เขต เขตละ 2 แหCง 
2. โรงพยาบาลชุมชน 76 จังหวัด 
จังหวัดละ 2 แหCง (ครอบคลุมถึง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ  
ทุกแหCง จํานวน 21 แหCง) 
3. โรงพยาบาลสCงเสรมิสุขภาพ
ตําบล 878 อําเภอ อําเภอละ 2 
แหCง (ครอบคลุมถึงสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรตฯิ ทุกแหCง จํานวน 
80 แหCง) 

ร>อยละของผู>ปIวยนอก
ได>รับบริการการแพทยO
แผนไทยและการแพทยO
ทางเลือกที่ได>มาตรฐาน
(ร>อยละ 18.5) 

1. การพัฒนาแนวทางรูปการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ
บริการ 
2. การจัดพิมพOคูCมือเพื่อ
สนับสนุนระบบบริการ 
3. การประชุมมอบนโยบายด>าน
การพัฒนาระบบบริการ
การแพทยOแผนไทยฯ ในสCวน
ภูมิภาค 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู>
โรงพยาบาลเพื่อการรับรอง
คุณภาพ HA ด>านการแพทยO
แผนไทย 
5. ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

7,950,000 กรมการแพทยO
แผนไทยและ
การแพทยO
ทางเลือก 



๘๐ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

35 โครงการกําจัดปlญหา
โรคพยาธิใบไม>ตับและ
มะเร็งทCอน้ําดี ถวายเปSน
พระราชกุศลแดC
พระบาทสมเด็จพระจ>า
อยูCหัวเสด็จขึ้น
ครองราชยOครบ 70 ป 
พุทธศักราช 2559 
พร>อมทั้งสมเด็จพระนาง
เจ>าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา  

เพื่อให>ศัลยแพทยOในเขตบริการ
สุขภาพที่มีความเสีย่งสูงมีความรู> 
ความเข>าใจ และเชี่ยวชาญในการ
ผCาตัดมะเร็งตับโดยใช>เทคโนโลยีขั้น
สูงมากขึ้น 

ศัลยแพทยO วิสัญญีแพทยO และ
พยาบาลห>องผCาตัดที่สนใจในแตCละ
เขตบริการสุขภาพ จํานวน 150 
คน 

ผู>ผCานการอบรมร>อยละ 
80 มีความรู>ความเข>าใจ
และเชี่ยวชาญในการผCาตัด
มะเร็งตับมากขึ้น 

พัฒนาศักยภาพศัลยแพทยOใน
เขตสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง 5 
เขต เขตละ 2 ครั้ง ดังนี้ 
1. เขตสุขภาพที่ 7 รพ.ร>อยเอ็ด 
2. เขตสุขภาพที่ 1 รพ.ลําปาง 
3. เขตสุขภาพที่ 8 รพ.สกลนคร 
4. เขตสุขภาพที่ 9 รพ.
นครราชสมีา 
5. เขตสุขภาพที่ 10 รพ.ยโสธร 

1,404,900 กรมการแพทยO 

36 โครงการการพัฒนา
ระบบรากฟlนเทียมข>าว
อรCอย  

1. เพื่อสานตCอพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจ>าอยูCหัวในการ
พัฒนาวิชาการด>านสุขภาพชCองปาก 
เพื่อให>เกิดการพัฒนาตCอเนื่อง ยั่งยืน 
2. เพื่อให>โอกาสที่เทCาเทียมทาง
คุณภาพชีวิตแกCผู>ปIวย ในการ
สCงเสริมและฟtuนฟูสุขภาพชCองปาก    
ที่ดีโดยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเปSน
แนวทางหนึ่งในการแก>ปlญหา     
ทันตสาธารณสุขของประเทศ 
3. เพื่อสนองตอบตCอยุทธศาสตรO
และเป̂าประสงคOของกรมการแพทยO 
ด>านการพัฒนาความเปSนเลิศด>าน  
ทันตกรรม และศูนยOการสCงตCอด>าน

ผู>ปIวยที่สญูเสยีฟlนธรรมชาต ิ
      - ได>รับบริการรากฟlนเทียม 
แบบ Mini Implant จํานวน 
1,000ราก 
      - ได>รับบริการรากฟlนเทียม 
แบบรากเดีย่ว จํานวน 300 ราก 

1. จํานวนผู>ปIวยที่ได>รับ
บริการฝlงรากฟlนเทียม 
2. จํานวนหนCวยบริการ
ทันตกรรมรากเทียม ใน
สCวนภูมภิาค 
3. องคOความรู>และ
เทคโนโลยีด>านทันตกรรม
รากฟlนเทียม 
4. คูCมือการให>บริการ
รักษาด>านทันตกรรมราก
ฟlนเทียม 

1. พัฒนารูปแบบและผลิต
ต>นแบบ (งานวิจัย) จัดหาราก
เทียมชนิด Mini Implant 
จํานวน 1,000 ราก และจัดหา
รากเทียมชนิด Single tootle 
จํานวน 3,000 ราก 
- ผลิต/จัดหา ชุดเครื่องมือ/
อุปกรณOฝlงรากฟlนเทียม Mini 
Implant จํานวน 30 ชุด 
- ผลิต/จัดหา ชุดเครื่องมือ/
อุปกรณOฝlงรากฟlนเทียม Single 
tootle จํานวน 100 ชุด 
2. ฝyกอบรม/พัฒนา
ความสามารถทันตบุคลากรที่

11,000,000 กรมการแพทยO 



๘๑ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ทันตกรรมในสCวนภูมภิาค 
4. เพื่อถCายทอดองคOความรู>และ
เทคโนโลยีด>านทันตกรรมรากฟlน
เทียมให>ครบวงจร กระจายสูCสถาน
บริการสCวนภูมภิาคให>ทั่วถึงมากขึ้น 
5. เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ให>บริการรักษาด>านทันตกรรม  
รากฟlนเทียมให>เกิดขึ้นในสถาน
บริการภาครัฐ 
6. พัฒนาเครือขCายบริการ           
ทันตกรรมระดับตตยิภูมิในหนCวย
บริการของกระทรวงสาธารณสุข
และขยายความเชื่อมโยงไปยังสถาน
บริการภาคสCวนอื่น ให>มีความพร>อม
ในการบริการในอาเซียน 

เข>ารCวมโครงการ จํานวน
ประมาณ 80 คน 2 ครั้ง 
- ชี้แจงวิธีดําเนินงานแกC
เครือขCายที่เข>ารCวมโครงการเพื่อ
ค>นหา คัดกรอง ผู>เข>ารCวม
โครงการที่มลีักษณะ คุณสมบัติ
ที่กําหนด 
- ให>บริการฝlงรากฟlนเทียม 
ให>แกCผู>ปIวยกลุCมเป̂าหมายด>วย
รากฟlนเทียม แบบ Mini 
Implant จํานวน 1,000 ราก 
แบบรากฟlนเดี่ยว Single 
tootle จํานวน 3,000 ราก 
3. ติดตามประเมินผล 

37 โครงการของขวัญวัน
เด็ก "เด็กไทยสายตาด"ี 
ป  2560 

๑. เพื่อจัดหาแวCนตาแกCเด็กที่มี
ปlญหาสายตา สนับสนุนแกC
โรงพยาบาล ๒๕ แหCง ที่มิได>
ลงทะเบียนขอรับแวCนกับสถาบันเด็ก 
๒. เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรที่
สามารถทําการวัดแวCนและสั่งแวCนใน
เด็ก 
๓. เพื่อสนับสนุนการลดอัตราความ
ชุกของตาบอดในเด็ก 
4. เพื่อสนองนโยบายเด็กไทยสายตา
ดี ของกระทรวงสาธารณสุข 

1. เด็กนักเรียนที่มสีายตาผดิปกติใน
พื้นที่โรงพยาบาล ๒๕ แหCง ที่มิได>
ลงทะเบียนรบัแวCนกับสถาบันเด็กฯ 
ในป  ๒๕๕๙  
2. จักษุแพทยO/พยาบาลเวชปฏิบัติ
ทางตา/เจ>าหน>าที่ที่สนใจเข>ารับ
ฝyกอบรมวัดแวCนในเด็ก ที่ยังมิได>เข>า
รับฝyกอบรมการวัดแวCนในเด็กกับ
สถาบันเด็กฯ ในป  ๒๕๕๙ 

1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
    - เด็กนักเรียนที่สายตา
ผิดปกต ิมีการมองเห็นที่ดี
ขึ้นหลังจากใสCแวCน 
    - บุคลากรสาธารณสุข
ที่เข>ารCวมโครงการสามารถ
วัดแวCนเด็กและสั่งแวCนได>
อยCางถูกต>อง 
2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
    - จํานวนเด็กสายตา
ปกติได>รับแวCนตามากกวCา 

๑. รวบรวมข>อมูล รพ.ที่มิได>
ลงทะเบียนขอรับแวCน และ
ฝyกอบรมวัดแวCนกับสถาบันเด็กฯ 
๒. จัดทําแผนงานโครงการ/ขอ
อนุมัต ิ
๓. ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน 
๔. จัดอบรมหลักสูตรการวัดแวCน
ในเด็ก 
๕. ดําเนินการขออนุมัติจดัซื้อ
แวCนตามหลักการ 

1,780,000 กรมการแพทยO 



๘๒ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

80% จากจํานวนเด็ก
ทั้งหมดที่มีภาวะสายตา
ผิดปกต ิ
   - จํานวน รพ. ที่ได>รับ
สนับสนุนแวCนตามากกวCา 
80% จากโรงพยาบาล 
25 แหCงที่มิได>ลงทะเบียน
รับแวCนจากสถาบันเด็กฯ 

๖. ดําเนินการจัดสCงแวCน แกC รพ.
๒๕ แหCง 
๗. สรปุข>อมูลจากการดําเนิน
โครงการ 

38 โครงการตาปลอม 
999 ดวงตาถวายเปSน
พระราชกุศลแดCองคO
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

1. เพื่อถวายเปSนพระราชกุศลแดC
องคOพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช 
2. เพื่อชCวยเหลือผู>ปIวยที่สญูเสีย
ดวงตาหรือดวงตาผิดรูปที่ยากไร> 
ด>อยโอกาสให>สามารถเข>าถึงบริการ
ใสCตาปลอมได> 

ผู>ปIวยที่สญูเสยีดวงตาหรือดวงตาผิด
รูปที่ยากไร> ด>อยโอกาสได>รับการใสC
ตาปลอมจํานวน 999 ราย (ดวงตา) 
/ 5 ป  

การให>บริการใสCตาปลอม
แกCผู>สญูเสยีดวงตา 999 
ดวง 

1. ประชุมคณะกรรมการกCอน 
ระหวCางและหลังการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
2. นําโครงการเสนอตCอคณะ
กรรมการบริหารพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 
3. จัดทําการประชาสัมพันธO
โครงการ 
4. ขึ้นทะเบียนกลุCมเป̂าหมาย 
5. จัดบริการใสCตาปลอม 
6. จัดทําเอกสาร 
    - จัดพิมพOคูCมือปฏิบัติงาน 
    - จัดพิมพOหนังสือสรุปผลการ
ดําเนินการโครงการ 
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรุปประเมินผลโครงการและ
นําเสนอผู>บริหาร 
 

1,160,000 กรมการแพทยO 



๘๓ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

39 โครงการสCงเสริม
ศักยภาพคนพิการแขน-
ขาขาด ประจําป 
งบประมาณ 2560 
เพื่อถวายเปSนพระราช
กุศลแดCพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

1. เพื่อจัดหาอุปกรณOเครื่องชCวยคน
พิการให>กับคนพิการแขน-ขาขาด 
ได>แกC แขน – ขาเทียม อุปกรณO
เครื่องชCวยการเดินหรือรถนั่งคน
พิการ 
2. เพื่อเสริมสร>างศักยภาพคนพิการ
แขน-ขาขาดให>สามารถเข>าสูCสังคม 
3. เพื่อถวายเปSนพระราชกุศลแดC
พระบาทสมเด็จพระปกมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช 
4. เพื่อให>บุคลากรทางการแพทยO 
และบุคลากรที่เกี่ยวข>องกับการจด
ทะเบียนคนพิการมีความรู>
ความสามารถในการตรวจประเมนิ
และวินิจฉัยความพิการตาม
พระราชบัญญัตสิCงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

1. บริการคนพิการแขน-ขาขาด 
จํานวน 900 ราย (จังหวัดละ 300 
ราย) 
2. บุคลากรจากหนCวยงานที่
เกี่ยวข>องกับการจดทะเบียนคน
พิการ จํานวน 600 ราย (จังหวัดละ 
200 ราย) 

จํานวนคนพิการที่ได>รับ
บริการ 

1. ประสานงานพื้นที่เป̂าหมาย
เพื่อขอความเห็นชอบความ
รCวมมือและการสนับสนุนในการ 
- สํารวจคนพิการขาขาดทุก
ระดับ ทุกเพศวัย ทุกประเภท
สิทธิการรักษา 
- จัดหาพื้นที่ตั้งโครงการ 
- รับ – สCง คนพิการเพื่อเข>ารCวม
ในโครงการ 
- อาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
คนพิการและญาต ิ
- จดทะเบียนคนพิการที่เข>ารCวม
โครงการฯ โดยสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยO
2. ขอความรCวมมือจาก
สถานพยาบาลในพื้นที่และ
จังหวัดใกล>เคียงที่มีชCางกาย
อุปกรณOและผู>เกี่ยวข>องเพื่อเข>า
รCวมโครงการฯ 
3. บริการตรวจประเมินและ
ออกเอกสารรับรองความพิการ
สําหรับคนพิการขาขาด 
4. บริการผลิตและซCอมแซม
แขน-ขาเทียม5. ฝyกสอนการใช>
ขาเทียมพร>อมแนะนําการดูแล
รักษาแขน-ขาเทียม ให>แกCคน

7,000,000 กรมการแพทยO 



๘๔ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

พิการและญาต ิ
6. ให>อุปกรณOเครื่องชCวยการเดิน
แกCคนพิการแขน-ขาขาดในรายที่
เหมาะสม เชCน รถเข็น ไม>ค้ํายัน 
เปSนต>น  
7. จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด>าน
การคัดกรองและตรวจประเมิน
ความพิการตามพระราชบัญญัติ
สCงเสริมและพัฒนาคนพิการ 
พ.ศ.2550 

40 โครงการสร>างเสรมิ
ความมั่นคงในชีวิตด>าน
สุขภาพ โดยการ
ป̂องกันระดับทุติย ใน
โรคและกลุCมอาการ
สูงอายุและความ
เปSนอยูCเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของผู>สูงอายุ 

1. เพื่อให>ผู>สูงอายุได>รับการสCงเสรมิ
สุขภาพและป̂องกันปlญหาสุขภาพที่
พบบCอยในผู>สูงอายุ การคัดกรอง
และประเมินกลุCมโรคหรืออาการที่
พบบCอยในผู>สูงอายุ (Geriatric 
syndromes) และการประเมิน
สมรรถนะผู>สูงอายุเพื่อการดูแล 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อํานวยความสะดวกในการบริการ
สุขภาพผู>สูงอายุ ให>ผู>ปฏิบัติมี
ศักยภาพและสามารถเข>าถึงได>อยCาง
สะดวกและทั่วถึง 
3. เพื่อทบทวน/สังเคราะหOรูปแบบ
การดูแลผู>สูงอายุที่ต>องได>รับการ
ดูแลระยะยาวอยCางครบมิต ิโดยการ
รCวมคิดรCวมทํากับภาคสCวนอื่นๆ ที่

อบรมบุคลากรจาก โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลสCงเสรมิ
สุขภาพประจําตาํบล ที่ดูแลผู>สูงอายุ
ทั่วประเทศ 1,500 คน 

ผู>สูงอายุที่สามารถ
ชCวยเหลือตนเอง  
(กลุCม 1 Independent) 
ได>ไมCน>อยกวCาร>อยละ 80 

1. จัดประชุมหารือแนวทางการ
ดําเนินงานรCวมกับหนCวยงานที่
เกี่ยวข>องจากทุกภาคสCวน เพื่อ
แปลงนโยบายด>านการดูแล
ผู>สูงอายุสูCการปฏิบัติจริงรCวมกัน 
และรCวมพัฒนารูปแบบการ
ให>บริการ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ
ในการให>บริการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู>สูงอายุและ
การจัดทํา Elderly Health 
Profile ของสถานบริการเอง
โดยการใช>โปรแกรม Aging 
health data สําหรับ
ผู>ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ 
 

8,161,600 กรมการแพทยO 



๘๕ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

เกี่ยวข>อง 3. สนับสนุนความรู>ในการ
จัดบริการสุขภาพผู>สูงอายุที่ต>อง
ได>รับการดูแลระยะยาว 
เชื่อมโยงจากสถานพยาบาลแตC
ละระดับสูCท>องถิ่น (โดยการนํา
รูปแบบที่ผCานการพิจารณาจาก
ทุกภาคสCวนลงถCายทอด) 
4. สนับสนุนและสังเคราะหO 
คูCมือ/องคOความรู> และเทคโนโลยี
ฯ5. การติดตามคุณภาพข>อมลู 
นิเทศ สร>างเครือขCาย และเปSนพี่
เลี้ยงให>แกCเขต/จังหวัด 
6. การประชุมวิชาการเวช
ศาสตรOและวิทยาการด>าน
ผู>สูงอายุและการจัดงาน “The 
3rd Thailand Elderly 
Health service Forum 
2017” เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร>อมทั้งนําเสนอผล
การดําเนินงานระบบบริการ
สุขภาพผู>สูงอายุในประเทศไทย 



๘๖ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

41 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแล
ผู>ปIวยโรคจิตและโรค
ซึมเศร>า 

1.เพื่อให>ผู>ปIวยโรคจิตและโรค
ซึมเศร>าเข>าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขของหนCวยบริการ 
3.เพื่อให>เครือขCายสุขภาพจิตมสีCวน
รCวมในการดูแลผู>ปIวยโรคจิตและโรค
ซึมเศร>า 
4.เพื่อให>มีระบบฐานข>อมลูการ
บริการผู>ปIวยโรคจิตและโรคซึมเศร>า 

1.ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ป ขึ้นไป 
2.ประชาชนกลุCมเสี่ยงตCอการปIวย
เปSนโรคจิต 
3. ประชาชนกลุCมเสี่ยงตCอการปIวย
เปSนโรคซึมเศร>า 

อัตราการเข>าถึงบริการ
ของโรคจิต≥ ร>อยละ60 
และโรคซึมเศร>า ≥ ร>อยละ 
50 

1.ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู>ดูแล อสม. และบุคลากรใน
สถานบริการสาธารณสุข เรื่อง 
การติดตามดูแลชCวยเหลือและ
เฝ^าระวังอาการในกลุCมเสีย่ง   
80 คน 
2.ประชุมเพื่อพัฒนาวิทยากร
หลักสําหรับพยาบาลในเขต
สุขภาพ 40 คน 
3.ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรหลัก สําหรับแพทยOเวช
ปฏิบัติทั่วไปเรื่อง โรคจิต  30 
คน 
4. ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรหลัก สําหรับแพทยOเวช
ปฏิบัติทั่วไปเรื่อง โรคซึมเศร>า  
30 คน 
5.ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรหลัก สําหรับพยาบาล 
เรื่อง โรคจิต  60 คน 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก 
สําหรับพยาบาล เรื่อง โรค
ซึมเศร>า  60 คน 
7. ผลิตเอกสารการดําเนินงาน
ในพื้นที่ 5,000  ชุด 

18,800,000 กรมสุขภาพจิต 



๘๗ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

8.พัฒนาระบบฐานข>อมูลโรคจิต
และโรคซึมเศร>า 1 ระบบ 
9.ประชุมถอดบทเรยีนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู>เพื่อการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช 1 ครั้ง 

42 โครงการพัฒนาระบบ
ป̂องกันและจัดปlญหา
ฆCาตัวตาย 

1.เพื่อให>ประชากรกลุCมเสีย่งมี
ความรู>และเข>าใจถึงแนวทางการ
ปรับตัวเผชิญปlญหาสุขภาพจิต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือขCายผู>ปฏิบัติงาน
สุขภาพจิตในพื้นที่3.เพื่อพัฒนา
หนCวยบริการสาธารณสุขแตCละระดับ 
มีระบบบริการ 
4.เพื่อพัฒนานวัตกรรมองคOความรู> / 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข>อง 

1.บุคลากรสาธารณสุข 
2.ประชาชนกลุCมที่มีความเสีย่งตCอ
การฆCาตัวตาย และผู>ดูแล 
3. ผู>ที่เคยฆCาตัวตาย และผู>ดูแล 

1.อัตราการฆCาตัวตายของ
ประชากร ไมCเกิน 6.3 ตCอ
แสนประชากร 
2.ผู>พยายาม 
ฆCาตัวตายที่มารับบริการ 
ได>รับการตดิตามดูแล
รักษาตามแนวทางที่
กําหนด ร>อยละ 80  

1. ประชุมพัฒนาระบบบริการ
เพื่อเพิ่มการเข>าถึงของ 
ผู>พยายามฆCาตัวตาย
ระดับประเทศ  380 คน 
2. อบรมหลักสตูรระบาด
วิทยาการฆCาตัวตายและการ
เยียวยาจิตใจผู>ได>รับผลกระทบ
จากการฆCาตัวตาย  
60 คน 
3. พัฒนา Application รองรับ
ทั้ง iOS และ Android เพื่อการ
คัดกรองตนเองตCอการฆCาตัวตาย 
1 Application 
4. พัฒนาฐานข>อมูลการฆCาตัว
ตายระดับประเทศ 1 ฐาน 
5. การศึกษาระบาดวิทยาการ
ฆCาตัวตายในกลุCมผู>สูงอายุไทย 1 
เรื่อง 
6. ทําจัดทําฐานข>อมูลปlจจัย
เสี่ยงการฆCาตัวตายของผู>ฆCาตัว

6,924,000 กรมสุขภาพจิต 



๘๘ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาย ประเทศไทย 1 เรื่อง 
7.หาตลาดนัดความรู>เครือขCาย
ผู>ปฏิบัติงานด>านการป̂องกันการ
ฆCาตัวตายระดับประเทศ 1 ครั้ง 
8.แลกเปลี่ยนเรียนรู>แนวทาง
และเทคโนโลยีเพื่อการแก>ไข
ปlญหาการฆCาตัวตายระหวCาง
ประเทศ 2 ครั้ง 
9.รณรงคOวันป̂องกันการฆCาตัว
ตายแหCงชาติ 1 ครั้ง 

43 โครงการจัดทําชุด
มาตรฐานการบริการ
ป̂องกันควบคุม
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงสําหรับสถาน
บริการสาธารณสุข 

1. เพื่อสนับสนุนชุดมาตรฐานการ
บริการป̂องกันควบคุมโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงสําหรับสถาน
บริการสาธารณสุข 

3 เดือน: 1) สนับสนุนเครื่องมือชุด
มาตรฐานบริการป̂องกันควบคุมโรค 
DM/HT 
6 เดือน: 1) กลุCมเสี่ยง DM/HT 
ได>รับการปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ ≥ ร>อยละ 50 
9 เดือน: 1) กลุCมเสี่ยง DM/HT 
ได>รับการปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ ≥ ร>อยละ 60 
12 เดือน: 1) ผู>ปIวย DM/HT ที่มี
ระดับ CVD Risk ≥ ร>อยละ 30 
เข>าถึงบริการและได>รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเข>มข>น 
เรCงดCวน 

1. ร>อยละของผู>ปIวย
โรคเบาหวานที่ควบคุมได> 
≥ ร>อยละ 40 
2. ร>อยละของผู>ปIวยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ได> ≥ ร>อยละ 50 

1. เรCงรัดการดําเนินงานควบคุม 
DM HT ในประชากรวัยทํางาน 
2. พัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานรCวมกันในการป̂องกัน
ควบคุมโรค DM HT กลุCม
ประชากรวัยทํางาน 
3. พัฒนา service package ใน
การดูแล กลุCมเสี่ยง กลุCมปIวย 
DM HT รวมทั้งบูรณาการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเสี่ยง 
ควบคูCกับการใช>ยา โดยทีมสห
วิชาชีพ 

4,273,038 กรมควบคุมโรค 



๘๙ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

44 โครงการพัฒนาและ
จัดทําชุดเครื่องมือและ
องคOความรู>ในการเฝ^า
ระวัง ป̂องกัน ควบคุม
โรคไตเรื้อรัง (CKD) 
และโรคหัวใจและ
หลอดเลือด(CVD) ใน
สถานบริการสุขภาพ 

1. เพื่อลดและชะลออัตราการปIวย
โรคไตเรื้อรังและโรคหัวใจและหลอด
เลือด ในประชากรกลุCมเสีย่งและ
กลุCมปIวย 
2. เพื่อลดโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และชะลอ/ลดโรคไต
เรื้อรังในชุมชน 
3. เพื่อเสริมสร>างความเข>มแข็งใน
การป̂องกันควบคุมโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ในระดับ
ชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือขCาย ได>แกC อสม.  อสค. ในการ
ดําเนินงานเพื่อลดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด  โรคไตเรื้อรัง ในระดบั
ชุมชน 

3 เดือน: 1) ผู>ปIวย DM/HT ได>รับ
การประเมิน CVD Risk ≥ ร>อยละ 
30 
6 เดือน: 1) ผู>ปIวย DM/HT ได>รับ
การประเมิน CVD Risk ≥ ร>อยละ 
50 
9 เดือน: 1) ผู>ปIวย DM/HT ได>รับ
การประเมิน CVD Risk ≥ ร>อยละ 
70 
12 เดือน: 1) ผู>ปIวย DM/HT ได>รบั
การประเมิน CVD Risk ≥ ร>อยละ 
90 

1. ร>อยละของผู>ปIวย
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูงที่ขึ้นทะเบียนได>รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตCอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) ≥ ร>อยละ 80 

1. เรCงรดัการคัดกรองประเมิน
ความเสีย่ง CVD และ CKD ใน
ผู>ปIวย DM HT  
2. สนับสนุนการคัดกรอง
ประเมินโอกาสเสี่ยง CVD และ 
CKD 

5,904,605 กรมควบคุมโรค 

45 สนับสนุนการแก>ไข
ปlญหาผู>เสพยาเสพติด
และการควบคุมตัวยา/
สารเคม ี

เพื่อสนับสนุนการดําเนินการป̂องกัน
แก>ไขปlญหายาเสพติดให>มี
ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดใน
ปlสสาวะ 50,000 ชุด 
2. ตรวจหาสารเสพติดในของกลาง
และปlสสาวะ 50,000 ตัวอยCาง 

จํานวนตัวอยCางที่ได>รับการ
ตรวจหาสารเสพตดิในของ
กลางและปlสสาวะ 
50,000 ตัวอยCาง 

1. การตรวจวิเคราะหOหาสาร
เสพติดในของกลาง 
2. การตรวจวิเคราะหOหาสาร
เสพติดในปlสสาวะ 
3. ประชุมโครงการบูรณาการ
ห>องปฏิบัติการสมาชิกแผน
ทดสอบความชํานาญและผู>มี
สCวนได>สCวนเสียด>านการตรวจ
สารเสพตดิในปlสสาวะ 

30,240,500 กรมวิทยาศาสตรO
การแพทยO 



๙๐ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

46 ประกันคุณภาพยา 1.เพื่อเฝ^าระวังคุณภาพยาอยCางเปSน
ระบบ  
2.เพื่อให>หนCวยบริการสาธารณสุข
สามารถนําข>อมูลดังกลCาวไปใช>
ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อ
ผลิตภณัฑOยาที่มีคุณภาพ 

พิจารณาคัดเลือกผลิตภณัฑOยาที่
จัดซื้อ 19 รายการ เพื่อเปSนการ
คุ>มครองให>ผู>บริโภคได>ยาที่มีคุณภาพ 

รายการยาที่ได>รับการ
ประกันคุณภาพ 19 
รายการ 

1. จัดทําแผนงานโครงการ และ
คัดเลือกผลติภณัฑOยาในการ
ดําเนินโครงการ 
2. เตรียมความพร>อมในการ
ตรวจวิเคราะหOทาง
ห>องปฏิบัติการ เชCน จัดทํา 
protocol / สารมาตรฐาน / 
สารเคมี / วิธีวิเคราะหO / 
อุปกรณO 
3. ประสานขอข>อมูลผลติภณัฑO
ยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศ เพื่อสุCมตัวอยCางทาง
โปรแกรม single window 
4. ตรวจวิเคราะหOตัวอยCาง
ผลิตภณัฑOยาและรายงานผล 
รวบรวมผลการตรวจวิเคราะหO
สําหรับการสรุปและประเมิน
คุณภาพ 
 
 
 
 
 

6,625,500 กรมวิทยาศาสตรO
การแพทยO 



๙๑ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

47 การพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพ
ห>องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานรังสี
วินิจฉัยของโรงพยาบาล ใน
ภาครัฐบาล  
2. ควบคุมไมCให>มีการใช>ปริมาณรังสี
กับผู>ปIวยสูงเกินความจําเปSน  

งานบริการรังสีวินิจฉัยของ
โรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
ของรัฐ นอกสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข ที่เข>ารCวมโครงการ  
 

คCาปริมาณรังสีอ>างอิงจาก
การถCายภาพรังสีวินิจฉัย
ด>วยเครื่องเอกซเรยO
วินิจฉัยทั่วไป และ
เครื่องเอกซเรยOฟlน  

1. จัดประชุมวางแนวทางการ
ทํางานโครงการฯ รCวมกับ ศวก.
15 แหCง และอบรมการควบคุม
คุณภาพเครื่องสร>างภาพรังสี
ดิจิทัล 
2. อบรมผู>ตรวจประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานบริการ
ห>องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
3. อบรมเจ>าหน>าที่รังสี รพ.เพื่อ
ถCายทอดองคOความรู>เรื่องการวัด
ปริมาณรังสีที่ใช>ในการถCายภาพ
รังสีวินิจฉัย 
4. ตรวจประเมินห>องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย โดยคณะกรรมการ 
5. เก็บข>อมูลผู>ปIวยจากการ
ถCายภาพรังสีวินิจฉัยด>วย
เครื่องเอกซเรยOทั่วไปและ
เครื่องเอกซเรยOฟlน 
6. ตรวจเฝ^าระวังห>องปฏิบัติการ
ได>รับการรับรองป  2558 
7. การพิจารณาให>การรับรอง 
8. ประชุม สัมมนาติดตามผล 
ดําเนินการกลางงบประมาณ/ 
ดําเนินการสรุปถอดบทเรียน
ปลายงบประมาณ 

3,780,000 กรมวิทยาศาสตรO
การแพทยO  



๙๒ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

48 โครงการคุณภาพ
สมุนไพรไทย 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภณัฑOจากสมุนไพร/ยาตํารับจาก 
สมุนไพร 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑOจาก
สมุนไพร/ยาตํารับจากสมุนไพรของ
ไทย ให>ได>มาตรฐานสากล  
3. เพื่อสCงเสริมศักยภาพของ
ผู>ประกอบการด>านสมุนไพรของไทย
ในการแขCงขันทางการค>าในตลาด
การค>าเสร ีอาเซียน/ตลาดสากล  
4. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรOการ
สCงเสริมการใช>สมุนไพร
ภายในประเทศ  
5. เพื่อให>ได>ข>อมูลความเสีย่งเพื่อ
แจ>งเตือนภัยด>านสมุนไพร  
6. เพื่อคุ>มครองผู>บรโิภคด>าน
สมุนไพร 

วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑOจาก
สมุนไพร/ยาตํารับจากสมุนไพร  

1. วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑO/ยา
ตํารับจากสมุนไพร ได>รับ
การตรวจสอบตาม
หลักเกณฑOและขั้นตอน
การขอรับใบ
ประกาศนียบัตร
เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพสมุนไพรไทย ป  
2560 และผCานเกณฑO
ประเภทที่ 1 และ/หรือ
ประเภทที่ 2 อยCางน>อย
ร>อยละ 40  

1. แตCงตั้งคณะทํางานโครงการ
คุณภาพสมุนไพรไทย 
ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 
ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. ทบทวนเกณฑOมาตรฐาน
คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑO
สมุนไพร ในโครงการคุณภาพ
สมุนไพรไทย 
4. ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ 
5. ประสานหนCวยงานเครือขCาย
เพื่อดําเนินงานโครงการฯ 
6. ตรวจวิเคราะหOและรับรอง
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภณัฑOจากสมุนไพร/ยาตํารับ
จากสมุนไพร 
7. ประเมินผล จัดทําข>อมลู
ความเสีย่งเพื่อแจ>งเตือนภัยด>าน
สมุนไพร 
8. สรุปผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณO
โครงการฯ 

1,050,000 กรมวิทยาศาสตรO
การแพทยO 



๙๓ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

49 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให>มีการ
ใช>ยาอยCางสมเหตผุล 
(RDU) และการจัดการ
การเชื้อยาต>านจุลชีพ 
(AMR) ในสถานบริการ 
สาธารณสุข 

1.เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เปSน
โรงพยาบาลสCงเสริมการใช>ยาอยCาง
สมเหตุผล 
2.พัฒนา รพ.สต. เปSนหนCวยบริการ
ปฐมภูมิในการสCงเสริมการใช>ยา
ปฏิชีวนะอยCางรับผดิชอบ 
3. พัฒนา รพศ./รพท. ให>มีระบบ
การจัดการการดื้อยาต>านจุลชีพ
อยCางมีประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1 .โรงพยาบาลมีการ
พัฒนาระบบบริการให>มี
การใช>ยาอยCางสมเหตผุล
2. รพ.สต. และหนCวย
บริการปฐมภูมิมีการใช>
ยาปฎิชีวนะอยCางสม
เหตุผล 
3. รพศ./รพท. มีการ
พัฒนาการจัดการการดื้อ
ยาในสถานพยาบาลอยCาง
มีประสิทธิภาพ 

1 การประชุม คณะทํางาน 
RDU , AMR  
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู>
และถCายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาระบบ RDU 
๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเชื้อดื้อยา (AMR)  
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาการด>านการใช>ยา
อยCางสมเหตุผลในเครือขCาย
บริการปฐมภูม ิ

1,000,000 
 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สบรส.) 

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย*ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสHงตHอ   
50 โครงการสัมมนา

วิชาการระดับชาติด>าน
อุบัติเหต ุฉุกเฉิน และ
สาธารณภัย ครั้งที่ 4 
(The 4th National 
Trauma & 
Emergency & 
Disaster Forum) 

1. สCงเสริมให>มีเวทีนําเสนอผลงาน
วิชาการ นวัตกรรมดีเดCนเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู> 
2. สร>างเครือขCายในการทํางานและ
มีมนุษยOสมัพันธOที่ดีตCอกัน 
3. เปSนการกระตุ>นบุคลากรให>มีการ
พัฒนาอยCางตCอเนื่อง 
4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
โรงพยาบาลในแตCละระดับ 

แพทยO พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทยOในแตCละเขตสุขภาพ
ได>แลกเปลีย่นเรยีนรู>การดําเนินงาน 
ด>านอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งกันและ
กัน และนําประสบการณOที่ได>ไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให>มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

จํานวนแพทยO พยาบาล 
และบุคลากรทางการ
แพทยOในแตCละเขตสุขภาพ
และหนCวยงานที่เกี่ยวข>อง
เข>ารCวมประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู>การ
สัมมนาวิชาการด>าน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อยCาง
น>อยร>อยละ 80 ของ
กลุCมเป̂าหมาย 

1. ระยะเตรียมการ         
- ทบทวนคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 
- จัดประชุมผู>ที่เกี่ยวข>อง 
- จัดทําโครงการ National 
Trauma & Emergency & 
Disaster Forum 
- ประสานและเชิญวิทยากรที่
เกี่ยวข>อง 
- เชิญกลุCมเป̂าหมายเข>ารCวม
ประชุม 
2. ระยะดําเนินการ    
 - จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ในโรงแรม รีสอรOท ที่มีความ

2,000,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สธฉ.) 



๙๔ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

พร>อม 
- บรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ
โดยวิทยากรผู>ทรงคุณวุฒิ 
 - จัดนิทรรศการ/นําเสนอ
ผลงานวิชาการ 
3. ระยะหลังดําเนินการ    
- ประชุมคณะกรรมการสรุป
ประเมินและถอดบทเรียนการ
สัมมนา 

51 โครงการการ
ดําเนินงานการป̂องกัน 
และลดการบาดเจ็บ
จากการจราจรทาง
ถนน ป  2560 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน
และเสรมิสร>างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด>านการป̂องกันและลด
การบาดเจ็บจากจราจรทางถนน 
รวมทั้งขยายผลการดําเนินงานที่
ประสบความสําเรจ็ ในการ
ดําเนินงานสูCพื้นที่ตCอไป 
2. เพื่อกํากับติดตามความก>าวหน>า
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด>าน
การป̂องกันและลดการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน 
3. รับทราบปlญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ข>อคิดเห็น และ
ข>อเสนอแนะในการพัฒนา การ
ดําเนินงานในการป̂องกันและลดการ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 

ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ใน
ป  2560 ไมCเกิน 18  ตCอประชากร 
100,000 คน 

1. สรุปผลการดําเนินงาน
การป̂องกันและลดการ
บาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนน ป  2560 ชCวง
ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 
4 ตามแผนการดําเนินงาน 
(Quick win) กระทรวง
สาธารณสุข ป  2560 
2. สรุปปlญหาอุปสรรค 
ข>อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของการดําเนินงานด>าน
การป̂องกันและลดการ
บาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนตลอดทั้งป  
2560 

กิจกรรมยCอยที่ ๑ :  
ประชุมศูนยOปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด>านการแพทยOและสาธารณสุข 
กรณ ีการบาดเจ็บและเสยีชีวิต
จากการจราจรทางถนน (Road 
Traffic Injury) 
กิจกรรมยCอยที่ ๒ :  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ดําเนินงานด>านความปลอดภัย
ทางถนนกระทรวงสาธารณสุขป 
2560  
กิจกรรมยCอยที่ 3 :  
ตรวจเยี่ยม นิเทศ ตดิตามการ
ดําเนินงานระดับพื้นที่ 4 ภาค 
กิจกรรมยCอยที่ 4 :  
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนการดําเนินงานในการ

630,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สธฉ.) 



๙๕ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

มุCงสูCการปฏิบัติงานของ
หนCวยงานสCวนกลาง และ
ภูมิภาค 

52 โครงการพัฒนาระบบ
การแพทยOฉุกเฉินใน
สถานพยาบาล ป  
2560 

๑. เพื่อให>เกิดความครอบคลุมใน
การใช>แนวทางการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทยOฉุกเฉินใน
สถานพยาบาลภาครัฐ 
๒. เพื่อลดความเหลื่อมล้ําด>าน
คุณภาพบริการทางการแพทยO
ฉุกเฉินแกCประชาชนในระบบประกัน
สุขภาพของทุกกองทุน 
๓. เพื่อให>เกิดการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยOฉุกเฉินใน
สถานพยาบาลของสถานพยาบาล
ทุกแหCง 
๔. เพื่อพัฒนาระบบการตดิตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการระบบ
บริการการแพทยOฉุกเฉินใน
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน 
 

 - สถานพยาบาลภาครัฐ ครอบคลมุ
ทั้งประเทศ  (๗๗  จังหวัด)  ๙๐ 
แหCง 
- สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 
๓๐๐ แหCง 
- ผู>บริหาร / นักวิชาการของ
หนCวยงานสCวนกลางที่เกี่ยวข>อง  
 

 จํานวนครั้งผู>ปIวยฉุกเฉิน
วิกฤตที่มารับบริการ
การแพทยOฉุกเฉินภายใต>
นโยบาย EMCO ไมCน>อย
กวCา ๒๐๐,๐๐๐ ครั้ง 

๑. ขั้นเตรียมการ 
(๑)  วิเคราะหOสถานการณOการ
บริหารจัดการระบบการแพทยO
ฉุกเฉินในสถานพยาบาลภาครัฐ 
จําแนกตามประเภทหนCวย
บริการ 
(๒)  สังเคราะหOและจําแนก
สถานะความพร>อมด>านการ
บริหารจัดการ 
(๓)  กําหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการแพทยOฉุกเฉิน
ในสถานพยาบาลภาครัฐ/เอกชน 
จําแนกตามประเภทหนCวย
บริการ 
(๔) จัดทําคูCมือ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบรหิารจัดการระบบ
การแพทยOฉุกเฉินใน
สถานพยาบาลภาครัฐ/เอกชน 
(๕) จัดอบรมเพื่อเตรยีมผู>บริหาร
โครงการทั้งสCวนกลางและสCวน
ภูมิภาค 
(๖) จัดประชุมชี้แจงทําความ
เข>าใจแกCผู>บริหาร ผู>ปฏิบัติและ

18,500,000 สถาบันการแพทยO
ฉุกเฉินแหCงชาติ 



๙๖ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ประชาชน 
๒. ขั้นดําเนินการ 
(๑) สCวนภูมภิาค   
- ประชุมเตรียมบุคลากร /
สถานที่         
- สถานพยาบาลนําคูCมือ 
แนวทางไปดําเนินการ  
(๒) สCวนกลาง จัดตั้งหนCวย
บริหารกลางเพื่อให>คําปรึกษา
แนะนํา และออกเยี่ยมพื้นที่ 
๓. ขั้นประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
(๑) สCวนภูมภิาค 
จัดทําและสCงรายงานผลการ
ดําเนินงานและปlญหาอุปสรรคที่
พบทุก ๓ เดือน 
(๒) สCวนกลาง จัดตั้งหนCวย
บริหารกลางเพื่อให>คําปรึกษา
แนะนํา และออกเยี่ยมพื้นที่ 

แผนงานที่ 8 การพัฒนาคุณภาพหนHวยงานบริการด(านสุขภาพ   
53 โครงการสCงเสริมพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล
และระบบบริการ
สุขภาพ (HA) 

 เพื่อนําความรู>และทักษะที่ได>รับไป
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการให>มมีาตรฐาน และผCานการ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและ
ระบบบริการสุขภาพ (Hospital 
Accreditation :HA) 

 10 % ของสถานบริการด>าน
สุขภาพกลุCมเป̂าหมาย 

 ร>อยละของสถานบริการ
ด>านสุขภาพกลุCมเป̂าหมาย
ได>รับการสCงเสรมิพัฒนา
องคOความรู>ด>านมาตรฐาน
สถานพยาบาลระดับสากล 

 1.จัดทําโครงการและขออนุมัต ิ
2.แตCงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณภาพ
มาตรฐานผCานการรับรอง 
(Hospital Accreditation :HA) 
และคณะทํางาน 

800,000 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 



๙๗ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

4.จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลตามการ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
และระบบบริการสุขภาพ 
(Hospital Accreditation :HA) 
5.ควบคุม กํากับ ตดิตามผลการ
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ตามการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลและระบบบริการ
สุขภาพ (Hospital 
Accreditation :HA) 

54 โครงการสCงเสริม 
ควบคุมกํากับ และเฝ^า
ระวังสถานพยาบาล
ภาคเอกชน 

 เพื่อให>สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพมคีุณภาพ
ตามมาตรฐาน และประชาชนได>รบั
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 

100 % ของสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ภาคเอกชน 

ร>อยละของสถานพยาบาล
และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพผCานตามเกณฑO
ที่กําหนด 

จัดทําโครงการ รายละเอียด
ตัวชี้วัด และแนวทางการ
ดําเนินงานให>บรรลผุลสําเร็จ 

3,603,205 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

55 การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสCงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต. 
ติดดาว)   

เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสCงเสริม
สุขภาพตําบลให>มีคุณภาพได>
มาตรฐาน เน>นการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพและ
กระบวนการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต>องการและความจําเปSน ด>าน
สุขภาพของประชาชน เพื่อให>
สอดคล>องกับการพัฒนาเครือขCาย
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และ

โรงพยาบาลสCงเสริมสุขภาพตําบลทั่ว
ประเทศ จํานวน ๙,๗๘๐ แหCง 
(เป̂าหมาย ในป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
มี รพ.สต. ผCานเกณฑOคุณภาพอยCาง
น>อย ร>อยละ ๑๐ และภายในป  
๒๕๖๔ รพ.สต. ผCานเกณฑOคุณภาพ 
ร>อยละ ๑๐๐)  

ร>อยละของโรงพยาบาล
สCงเสริมสุขภาพตําบลผCาน
เกณฑOการประเมิน
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 

1. แตCงตั้งคณะทํางานระดับ
เขต/จังหวัด/อําเภอ 
๒. ชี้แจงและทําความเข>าใจ
เกณฑO รพ.สต. ติดดาวระดบั
เขต/จังหวัด/อําเภอ 
๓. เตรียมทีมผู>ประเมิน/เยี่ยม
เสรมิพลัง เพื่อเปSนพี่เลี้ยงระดับ
เขต/จังหวัด/อําเภอ 
 

- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สนย.) 



๙๘ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนยุทธศาสตรOชาติ ระยะ ๒๐ ป  
(ด>านสาธารณสุข) ให>ครอบคลมุทุก
มิติ สามารถขับเคลื่อนไปได>อยCางมี
ประสิทธิภาพและมีความตCอเนื่อง 

๔. พัฒนา รพ.สต. ตามเกณฑO
คุณภาพฯ โดยพี่เลี้ยงระดับ
อําเภอ/จังหวัด 
๕. ประเมิน/เยี่ยมเสริมพลัง 
ระดับอําเภอ/จังหวัด/เขต 
๖. รับรองผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการเขตสุขภาพ 
๗. รับรางวัลระดับประเทศ ถอด
บทเรียน เยี่ยมชม โดยผู>บริหาร 

แผนงานที่ 9 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ  

56 โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชในทศวรรษที่ 5  
(พ.ศ. 2560-2569)  

1. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชใน
ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560-2569)   
2. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ>าอยูCหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อครั้งดํารงคOพระอิสริยศเปSน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฏราชกุมาร 
3. เพื่อพัฒนาและสร>างสรรคO
สิ่งแวดล>อมโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชให>เปSน GREEN and CLEAN 
Hospital   

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ทั้ง 21 แหCง  
2. บุคลากรของโรงพยาบาลสมเดจ็
พระยุพราช 
3. ประชาชน และผู>รับบริการ
สามารถเข>าถึงบริการของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

1. มีแผนยุทธศาสตรO
สําหรับขับเคลื่อนการ
พัฒนา รพ.สมเด็จพระ
ยุพราช 
2. มีการจัดทําผังแผน
แมCบท (Master Plan) 
รองรับการพัฒนาภมูิ 
สถาปlตยOที่ปรับใหมC                 
ไมCต่ํากวCา 2 แหCง 
3. มีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรของ รพ.
สมเด็จพระยุพราช 
4. รพ.สมเดจ็พระยุพราช
ทั้ง 21 แหCงผCานการ
รับรองคุณภาพ HA 
ตCอเนื่อง 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรOการ
พัฒนา รพร. ในทศวรรษที่ 5 
(พ.ศ. 2560-2569)  
2. จัดกลไกรองรับการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรOการ
พัฒนา รพร.ในทศวรรษที่ 5 
(พ.ศ. 2560-2569)  
3. สํารวจ master plan ของ 
รพร. ทั้ง 21 แหCงใหมC และ
พัฒนาผังแมCบทสิ่งแวดล>อมของ 
รพร.  
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากร พัฒนาระบบบริการ
และชุมชน และพัฒนา รพ.  

220,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สนย.) 



๙๙ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

57 โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรต ิ80 
พรรษา  

1. กําหนดทิศทางการพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ทั้งด>านบริหาร บริการ
และวิชาการที่เหมาะสมกับสภาพ
ชุมชนในพื้นที่  
2. เพื่อสืบสานพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชฯ และความพร>อม
ด>านโครงสร>างพื้นฐานของ
โรงพยาบาล เพื่อรองรับการดูแล
สุขภาพและการให>บริการ 
3. เพื่อพัฒนาและสร>างสรรคO
สิ่งแวดล>อมโรงพยาบาลชุมชนเฉลมิ
พระเกียรติ 80 พรรษา เปSน 
GREEN and CLEAN Hospital  

1. โรงพยาบาลชุมชนเฉลมิพระ
เกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แหCง  
2. บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
3. ประชาชน และผู>รับบริการ
สามารถเข>าถึงบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  

1. มีแผนยุทธศาสตรO
สําหรับขับเคลื่อนการ
พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 
2. มีผังแผนแมCบท 
(Master Plan)รองรับการ
พัฒนาภูมิสถาปlตยO 
3. ร>อยละ 90   ของทีม
บริหารโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ที่ได>รับการพัฒนา 
4. ร>อยละ 60 ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ที่
ได>รับการรับรองคุณภาพ 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรO 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2560-2564  
2. จัดกลไกรองรับการสืบสาน
พระราชดําริของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ  
3. พัฒนาผังแมCบทสิ่งแวดล>อม
สรรคOสร>างโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 
5. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
บริการ 

1,504,964 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สนย.) 

58 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห>องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหOอาหารและ
เครือขCายเพื่อรองรับ
อาเซียนและ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนยO
วิทยาศาสตรOการแพทยOที่เปSนตัวแทน
ของแตCละภูมภิาคให>มศีักยภาพใน
การตรวจวิเคราะหOสารเคมีป̂องกัน
กําจัดศัตรูพืช, โลหะหนัก และวัตถุ
เจือปนอาหาร 
2. สร>างเครือขCายทางห>องปฏิบัติการ
ด>านการตรวจสารเคมีป̂องกันกําจัด
ศัตรูพืช, โลหะหนัก และวัตถุเจือปน
อาหารในระดับประเทศและอาเซียน 

ห>องปฏิบัติการของศูนยOวิทยาศาสตรO
การแพทยO 
 

ห>องปฏิบัติการของศูนยO
วิทยาศาสตรOการแพทยO
ได>รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการตรวจ
วิเคราะหO จํานวน 3 ด>าน 

1. ทบทวนข>อมูลศักยภาพและ
ทรัพยากรพื้นฐานและปรับปรุง
แผนงานของห>อง ปฏิบัติการ
ด>านอาหารของกรมวิทยาศาสตรO 
การแพทยO 
2. จัดทําแผน/โครงการพัฒนา
ศักยภาพห>องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหOอาหาร 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
อบรมให>ความรู> 

3,200,000 กรมวิทยาศาสตรO
การแพทยO  



๑๐๐ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

4. ประเมินความสามารถการ
ตรวจวิเคราะหOจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานและ ข>อเสนอแนะ 
5. ติดตามการปฏิบัติงาน และ
ให>คําปรึกษาแนะนําด>านวิชาการ 
6. สรปุผลการดําเนินงาน 

แผนงานที่ 10 ประเทศไทย 4.0 ด(านสาธารณสุข   
59 โครงการขับเคลื่อนงาน

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพมุCงสูCคุณภาพ 

 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
2.เพื่อพัฒนาเครือขCายการ
ดําเนินงานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
3.เพื่อพัฒนาระบบฐานข>อมูลงาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 

 1.บุคลากรจาก สสจ./สสอ./ รพศ.  
/รพท./รพช./   รพ.สต. 
2.บุคลากรจากกรุงเทพมหานคร 
3.บุคลากรกองสถานประกอบ การ
เพื่อสุขภาพ     
4.บุคลากรจากสํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 

ร>อยละของสถานพยาบาล
และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพผCานเกณฑO
เกณฑOมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการทีมตรวจ
มาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ (SWAT) 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู>รับผิดชอบงานสถานประกอบ 
การเพื่อสุขภาพในสCวนภูมภิาค 
3. อบรมผู>ประกอบการและ 
ผู>ดําเนินการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพในสCวนภมูิภาค 
4. ดําเนินการตรวจมาตรฐาน
สถานประกอบ การเพื่อสุขภาพ  
5. สํารวจและพัฒนาฐานข>อมูลงาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ระดับเขตและกรุงเทพมหานคร 
6.จัดพิมพOคูCมือการดําเนินงานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
7.นิเทศตดิตามและประเมินผล
การดําเนินงานสถานประกอบ 
การเพื่อสุขภาพ 

4,506,235 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 



๑๐๑ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

60 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑOสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการ
แพทยO 

1.เพื่อสนับสนุนให>เกิดนวัตกรรม
ด>านยา และเครื่องมือแพทยOที่มี
ความจําเปSนในระบบสาธารณสุข  
2. เพื่อให>ประชาชนสามารถเข>าถึง
ยาและวัคซีนในราคาที่สามารถซื้อได>
ที่ตั้งอยูCบนหลักความยั่งยืน ภายใน
ระบบประกันสุขภาพ และลดคCาใชC
จCายในระบบสาธารณสุข 
 

ผลิตภณัฑOยาและเครื่องมือแพทยO
ตามบัญชีมุCงเป̂า 

1. ร>อยละของรายการยา
ตามบัญชีมุCงเป̂ามี
ผู>ประกอบการรับผิดชอบ
ในการผลติหรือนําเข>าเพื่อ
ทดแทนยาต>นแบบ (ร>อย
ละ 100) 
2. ร>อยละรายการยาและ
เครื่องมือแพทยOที่ได>รับ
การขึ้นทะเบียน (ร>อยละ 
25) 

1. จัดทํารายการยาตามบัญชี  
มุCงเป̂า และจัดทําแผนพัฒนายา
ตามบัญชีโดยบูรณาการความ
รCวมมือและให>คําปรึกษาการขึ้น
ทะเบียนของยาและเครื่องมือ
แพทยO 
2. สนับสนุนพัฒนาผู>ประกอบการ
ที่รับผดิชอบในการผลติหรือ
ทดแทนยาต>นแบบยาและ
เครื่องมือแพทยOนวัตกรรม เชCน 
การอบรมให>ความรู> รวมทั้ง
สCงเสริมให>ผู>ประกอบการมี
ความสามารถสร>างนวัตกรรม และ
เพิ่มศักยภาพในการแขCงขันมากขึ้น 
3. อบรมเจ>าหน>าที่ให>สามารถให>
คําปรึกษาแกCผู>ประกอบการที่มา
ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑOยาและ
เครื่องมือแพทยOที่อยูCระหวCางการ
วิจัย 
4. พัฒนาระบบฐานข>อมูลด>าน
ผลิตภัณฑOยาตามบัญชีมุCงเป̂า 
รวมทั้งฐานข>อมูลการให>คําปรึกษา 
การขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือ
แพทยOนวัตกรรมให>มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

5,000,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 



๑๐๒ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

61 โครงการตํารับยาแผน
ไทยแหCงชาต ิ

เพื่อเพิ่มจํานวนของตํารับยา
สมุนไพรแหCงชาติที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย ครอบคลมุการรักษาโรค 
และเสรมิสร>างสุขภาพ นําไปสูCการ
ขึ้นทะเบียน ผลิตและจําหนCายอยCาง
เพียงพอ สามารถทดแทนการนCาเข>า
ยาจากตCางประเทศ 

ตํารับยาแผนไทยที่ได>รับการ
พิจารณาและคัดเลือกเปSนตํารับยา
แผนไทยแหCงชาต ิ100 ตํารับ/ป  
(จากตํารับยาแผนไทยของชาติ ที่
รัฐมนตรีวCาการกระทรวงสาธารณสุข
ลงนามในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ
คุ>มครองและสCงเสริมภูมิปlญญา
การแพทยOแผนไทย พ.ศ.2542 
จํานวน 14,683 ตํารับ) 

จํานวนตํารับยาแผนไทย
แหCงชาติที่ผCานความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุ>มครอง
และสCงเสรมิภมูิปlญญา
การแพทยOแผนไทย (100 
ตํารับ/ป ) 

1. กลั่นกรองตํารับยาแผนไทย
แหCงชาติ จํานวน 3 ชุด 
- ชุดที่ 1 ตํารับยาแผนไทยของ
ชาติ  
- ชุดที่ 2 ตํารับยาจากแพทยO
แผนไทย และตํารับยาจากหมอ
พื้นบ>านไทย 
- ชุดที่ 3 ตํารับยาจากเภสัช
ตํารับแผนไทยในโรงพยาบาล 
และยาแผนไทยในบัญชียาหลัก
แหCงชาติ 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดทําตํารบัยาแผนไทยแหCงชาต ิ
3. ระดมความรู> แลกเปลี่ยนการ
จัดทําตํารบัยาแผนไทยแหCงชาติ
ในสCวนภูมิภาค 
4. ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําตํารับยาแผน
ไทยแหCงชาต ิ

1,000,000 กรมการแพทยO
แผนไทยและ
การแพทยO
ทางเลือก 

 



๑๐๓ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สอดคล(องแผนยุทธศาสตร*ชาติระยะ ๒๐ ป� ด(านสาธารณสุข (  ) Prevention & Promotion Excellence (  ) Service Excellence (/) People Excellence (  ) Governance Excellence 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด(านสุขภาพ   

62 โครงการเสรมิสร+างศักยภาพ
การดูแลสุขภาพตนเองระดับ
ครอบครัว 

1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาภาคี
เครือข4ายกําลังคนด+านสุขภาพใน
ภาคประชาชนให+เข+มแข็ง  
2. เพื่อส4งเสริมให+ทุกระบบบริการ
สุขภาพมีการส4งเสรมิสุขภาพและ
การป9องกันโรคในทุกกลุ4มวัย 
3. เพื่อสร+างความเข+มแข็งของงาน
ปฐมภูม ิ
 

1. เป9าหมายดําเนินงาน อสค. 
ป" 2560 จํานวน500,000 
คน ใน 3 กลุ4ม ดังนี้ 
-ครอบครัวผู+ป?วยโรคไตวาย
เรื้อรัง (CKD) 100,000 คน 
-ผู+สูงอายุตดิบ+านตดิเตียง 
(LTC) 150,000 คน 
-กลุ4มผู+ป?วยโรคไม4ติดต4อเรื้อรัง 
(NCD) 250,000 คน 
2. เป9าหมายครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได+ตามเกณฑJที่กําหนด 
ร+อยละ 50 

ร+อยละของครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได+ตามเกณฑJที่กําหนด 
(ร+อยละ 50) 

1. จัดทําเอกสารขึ้นเว็บไซตJเพื่อให+
พื้นที่ดาวนJโหลดใช+งาน (แนว
ทางการดําเนินงาน อสค. ,คู4มือ 
อสค. ,หลักสูตร อสค.) 
2. พัฒนาโปรแกรม อสค. (การ 
ขึ้นทะเบียน, การพิมพJบัตร, 
ประกาศนียบัตร) 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เนื้อหาการประเมินคุณภาพ อสค. 
และครอบครัว 
4. สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาฯ 
อสค. และการประเมิน อสค. ให+
จังหวัด 
5. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
6. พัฒนารูปแบบการดําเนินงาน 
อสค. 
7. ติดตามสนับสนุน และ
ประเมินผล 
 

10,396,440 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 



๑๐๔ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

63 โครงการผลติแพทยJเพื่อชาว
ชนบท 

1. เพิ่มการกระจายแพทยJและให+
กระจายแพทยJไปสู4ชนบทมาก
ยิ่งขึ้น 
2. กระจายโอกาสทางการศึกษา
สาขาวิชาแพทยศาสตรJไปสู4
ประชาชนในส4วนภูมภิาคมาก
ยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาโรงพยาบาลศูนยJและ
สถาบันสมทบเครือข4ายผลิตแพทยJ 
ให+มีขีดความสามารถและความ
พร+อมในการเปUนสถาบันผลิต
แพทยJ 
4. พัฒนารูปแบบความร4วมมือ
ระหว4างกระทรวงสาธารณสุขและ
มหาวิทยาลยั ทั้งในด+านบริการ
การเรยีนการสอน วิชาการ การ
วิจัยและการบริหารการจัดการ 

 - 1,131 คน 
 - 5,086 คน 
 - 1,034 คน 
 - 42 ทุน 
 - ร+อยละ 85 

 - จํานวนนักศึกษาใหม4 
 - จํานวนนักศึกษาปWจจุบัน 
 - จํานวนผู+สําเร็จการศึกษา 
 - จํานวนทุนพัฒนาอาจารยJ
ต4างประเทศ 
 - ร+อยละของแพทยJที่สําเรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสตูร 

1. จัดการเรยีนการสอน 
2. จัดสรรทุนพัฒนาอาจารยJ 

2,476,188,400 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สบพช.) 

64 โครงการพัฒนานโยบาย 
ยุทธศาสตรJกําลังคนด+าน
สุขภาพ 

 1. เพื่อสร+างสรรคJทางเลือก
ยุทธศาสตรJกําลังคนด+านสุขภาพ
รองรับการตดัสินใจของผู+บริหาร 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรJ
กําลังคน 
3. เพื่อให+ได+ข+อเสนอเชิงนโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนงาน
กําลังคนที่มีประสิทธิผล 

1. กรมวิชาการ 
2. CHRO ทุกเขต 
3. เจ+าหน+าที่รับผดิชอบงาน
วางแผนกําลังคนส4วนกลาง 

1. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรJกําลังคน
ด+านสุขภาพและค4านิยม
องคJกร 
2. ความก+าวหน+าการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรJกําลังคน
ด+านสุขภาพและค4านิยม
องคJกร 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรJกําลังคนด+านสุขภาพ 
และค4านิยมองคJกร 
2. ประชุมคณะกรรมการกําลังคน
ด+านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3. จัดจ+างผู+เชี่ยวชาญในการพัฒนา
กลไกกระบวนการจัดทําและแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรJ

1,016,440 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สนย.) 



๑๐๕ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

4. เพื่อพัฒนาข+อเสนอเชิงนโยบาย
ในการวางแผนอัตรากําลัง การ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในอนาคต 

กําลังคนด+านสุขภาพและค4านิยม
องคJกรของกระทรวงสาธารณสุข 
 

65 โครงการพัฒนาเครือข4าย
และการจัดการความรู+ด+าน
กําลังคนด+านสุขภาพ 

1. เพื่อสร+างเครือข4ายนัก
ยุทธศาสตรJกําลังคนด+านสุขภาพ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนัก
ยุทธศาสตรJกําลังคนด+านสุขภาพ 
3. เพื่อให+เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู+และนวัตกรรมด+านกําลังคน
ด+านสุขภาพ 

1. กรมวิชาการ 
2. CHRO ทุกเขต 
3. เจ+าหน+าที่รับผดิชอบงาน
วางแผนกําลังคนส4วนกลาง 
4. ภาคีเครือข4ายด+านกําลังคน
ที่เกี่ยวข+อง 

1. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรJกําลังคน
ด+านสุขภาพและค4านิยม
องคJกร 
2. จํานวนผู+สนใจเข+าร4วม
ประชุม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรJกําลังคนด+านสุขภาพ 
2. ประชุมระดับชาติ การพัฒนา
ศักยภาพมนุษยJในระบบสุขภาพ 
(HR4H Forum 2017) 
 

557,660 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สนย.) 

66 โครงการอบรมเวชศาสตรJ
ครอบครัวเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูม 
"คลินิกหมอครอบครัว" 

 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถของแพทยJให+
สามารถประยุกตJใช+เวชศาสตรJ
ครอบครัวในการพัฒนางานปฐม
ภูมิที่คลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster) 

แพทยJผู+สนใจหรือที่ปฏิบัติงาน
ในระดับปฐมภูมิทั้งจากหน4วย
บริการของโรงพยาบาลชุมชน/
โรงพยาบาลทั่วไป และ รพ.
สต. ที่เปUนเป9าหมายปฏิบัติงาน
ที่ PCC จํานวน 200 คน 

จํานวนผู+เข+ารับการอบรมร+อย
ละ 100 

1. ประชุมความร4วมมือระหว4าง
กระทรวง และราชวิทยาลัยฯ เพื่อ
พัฒนาหลักสตูรอบรมระยะสั้น 
2. ประกาศรับสมัครแพทยJที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนด 
3. ดําเนินการจัดสรรโควตาให+กับ
เขตสุขภาพ พื้นที่โดยสอคล+องตาม
เกณฑJที่กําหนด ได+แก4 เปUนหน4วย
บริการนําร4องแต4ยังไม4มีแพทยJ
ผู+เชี่ยวชาญด+านเวชศาสตรJครอบครัว
เปUนต+น 
4. ประสานหน4วยงานที่เกี่ยวข+อง
เพื่อดําเนินการเรื่องงบประมาณและ
โอนงบประมาณให+หน4วยงานต+นทุน
เพื่อค4าใช+จ4ายในหารเข+ารับการ
อบรม 

10,000,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สบช.) 



๑๐๖ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

5. ส4งรายชื่อผู+มสีิทธิ์เข+ารับการ
อบรมให+ราชวิทยาลัยฯ 
6. ประสานงานจัดการอบรมทั้ง
บริหารการจัดการและวิชาการ 
7.สรุปผลการจัดการอบรม 

67 โครงการศึกษาการคงอยู4
ของทันตแพทยJที่ปฏิบัติงาน
ในกระทรวงสาธารณสุข 

 1. เพื่อศึกษาปWจจัยกําหนดการคง
อยู4ของทันแพทยJที่ปฏิบัติงานชดใช+
ทุนในกระทรวงสาธารณสุข  
2. เพื่อคาดประมาณอัตราการ
สูญเสียทันตแพทยJในกระทรวง
สาธารณสุข 

ทันตแพทยJที่ปฏิบัติงานใน
กระทรวงสาธารณสุข 

- จํานวนรายงานการวิจัย
ศึกษาการคงอยู4ของ                 
ทันตแพทยJที่ปฏิบัติงานใน
กระทรวงสาธารณสุข  
- ข+อเสนอเชิงนโยบายในการ
ธํารงรักษาทันตแพทยJที่
ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1. จัดทํากรอบแนวทางการ
ดําเนินการโครงการวิจัยฯ 
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข+อง 
3. จัดทําโครงร4างวิจัย 
4. เก็บข+อมูลและวิเคราะหJข+อมูล 
5. สรปุผลและจัดทําเอกสาร
การศึกษาของทันตแพทยJที่
ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขและจัดพิมพJเปUนรูปเล4ม 
6. จัดทําข+อเสนอเชิงนโยบายในการ
ธํารงรักษาทันตแพทยJที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต4อ
ผู+บริหาร 
 

494,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สบช.) 

 



๑๐๗ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สอดคล(องแผนยุทธศาสตร*ชาติระยะ ๒๐ ป� ด(านสาธารณสุข (  ) Prevention & Promotion Excellence (  ) Service Excellence (  ) People Excellence (/) Governance Excellence 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบรกิารจัดการภาครัฐ 
68 โครงการประเมินคุณธรรม

และความโปร,งใสในการ
ดําเนินงานของหน,วยงาน  
กระทรวงสาธารณสุข  
 

เพื่อให2หน,วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขบรหิาร
ราชการอย,างมีจริยธรรม มี
ระดับคุณธรรมและความ
โปร,งใสในระดับสูง 

หน,วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 396 
แห,ง ประกอบด2วย 
1. กรมทุกกรมในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
9 หน,วยงาน 
2. สสจ. จํานวน 76 
หน,วยงาน (ประกอบด2วย 
สสจ. +รพศ. (ถ2ามี) + รพท.) 
3. สสอ. จังหวัดละ 2 
หน,วยงาน จํานวน 152 
หน,วยงาน 
4. รพช. จังหวัดละ 2 
หน,วยงาน จํานวน 152 
หน,วยงาน 
5. หน,วยงานของรัฐภายใต2
กํากับของรัฐมนตรีว,าการ
กระทรวงสาธารณสุข 
รัฐวิสาหกิจ และองคAการ
มหาชน จํานวน 7 หน,วยงาน 
 

ร2อยละของหน,วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ,านเกณฑAการประเมิน ITA  
(ผ,านร2อยละ 85) 

1. ยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร,งใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส,วน
ภูมิภาคระดับชุมชน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร,งใสในการดําเนินงานของ
หน,วยงานกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH ITA)  
3. พัฒนาศักยภาพผู2ตรวจประเมนิ
ระดับเขตสุขภาพ ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร,งใสในการ
ดําเนินงานของหน,วยงาน 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)  
 

7,618,780 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(ศปท.) 



๑๐๘ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 14 การบริหารจัดการด(านการเงินการคลังสขุภาพ 
69 โครงการการบริการ

สาธารณสุขสําหรับบุคคลที่มี
ป\ญหาสถานะและสิทธิ 

เพื่อจัดสรรงบประมาณเหมา
จ,ายรายหัวให2กับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและ
กรมการแพทยA 

จํานวน 588,334 คน มีการจัดสรรงบประมาณ
เหมาจ,ายรายหัว อย,างน2อย 
๑ ครั้ง 

1. ประชุมหารือคณะอนุกรรมการ
บริหารงบประมาณ และการ
จัดการบุคคลที่มีป\ญหาสถานะ
และสิทธิเพื่อขอมติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑAการจัดสรรงบประมาณ 
2. จัดทําข2อมูลสําหรับการจัดสรร
งบประมาณเหมาจ,ายรายหัว 
3. ขออนุมัติและจัดสรรงบเหมา
จ,ายรายหัวตามจํานวนประชากรที่
ขึ้นทะเบียนในแต,ละหน,วยบริการ 
ตามเกณฑAและเงื่อนไขที่กําหนด 
4. แจ2งผลการจัดสรรให2หน,วยงาน
ที่เกี่ยวข2องทราบทางเว็บไซตA
กองทุนบุคคลที่มีป\ญหาสถานะ
และสิทธิ 

1,319,615,500 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

70 โครงการการบริการ
สาธารณสุขสําหรับระบบ
ประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส,วน  
- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห,งชาต ิ

1. เพื่อสนับสนุนให2มีระบบ
หลักประกันสุขภาพที่
ครอบคลมุทุกคนที่อาศัยอยู,
บนแผ,นดินไทย 
2. เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการบริการสาธารณสุข
ภายใต2ระบบหลักประกัน
สุขภาพให2มีคุณภาพ ได2
มาตรฐาน ทุกคนเข2าถึงได2 
และเปcนที่พึงพอใจของ

ประชาชนทุกภาคส,วนมี
หลักประกันสุขภาพที่
ครอบคลมุ อย,างมีคุณภาพ 

1. ผู2มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห,งชาติ 
48.803 ล2านคน 
2. ผู2ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู2ปdวยเอดสAได2รับการดูแล
รักษาด2วยยาต2านไวรัสอย,าง
ต,อเนื่อง 219,400 คน 
3. กลุ,มเสี่ยงที่ได2รับบริการ
ส,งเสริมและปfองกันการตดิ
เชื้อเอชไอวี 72,500 คน 

1. จัดสรรค,าบริการทางการแพทยA
สําหรับผู2มสีิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห,งชาติ 
2. จัดสรรค,าบริการสุขภาพผู2ติด
เชื้อเอชไอวีและผู2ปdวยเอดสA 
3. จัดสรรค,าบริการสุขภาพผู2ปdวย
ไตวายเรื้อรัง 
4. จัดสรรค,าใช2จ,ายเพิ่มเติม
สําหรับหน,วยบริการในพื้นที่
กันดาร  พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ 3 

123,465,780,400 สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห,งชาติ 



๑๐๙ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ประชาชนและผู2ให2บริการ 4. ผู2ปdวยไตวายเรื้อรังได2รับ
การดูแลสุขภาพ 52,911 
คน 
5. ผู2ปdวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่ได2รับการ
ควบคุมปfองกันความรุนแรง
ของโรค 2,814,300 คน 
6. ผู2ปdวยจิตเวชเรื้อรังที่
ได2รับบริการในชุมชน 
8,300 คน 
7. หน,วยบริการที่ให2บริการ
ประชาชนในพื้นที่กันดาร 
พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต2 
173 แห,ง 
8. ผู2สูงอายุสูงอายุที่มภีาวะ
พึ่งพิงได2รับบริการ
สาธารณสุข 150,000 คน 

จังหวัดชายแดนภาคใต2 
5. จัดสรรค,าบริการสาธารณสุข
สําหรับผู2สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

71 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพ
บริการในระบบประกัน
สุขภาพ 

1. เพื่อพัฒนาประเภทและ
ขอบเขตบริการ 
2. เพื่อพัฒนากลไกบูรณาการ
ระบบการบริหารจัดการและ
คุณภาพบริการ 

ลดป\ญหาด2านเศรษฐกิจจาก
การจ,ายค,าบริการสุขภาพของ
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ําของระบบประกัน
สุขภาพ 

จํานวนประเภทและขอบเขต
บริการที่มีการพัฒนาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําระหว,าง
ระบบประกันสุขภาพ  1 
เรื่อง 
จํานวนกลไกการบูรณาการ
ระบบบรหิารจัดการให2เปcน
ระบบเดียวระหว,างระบบ

1.พัฒนากลไกการบริหารการจ,าย
ที่ไม,แตกต,างกันของสิทธิประโยชนA 
2.พัฒนาระบบการตรวจสอบ
คุณภาพการดูแลรักษาผู2ปdวยราย
โรค เทียบกับมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลที่กําหนด 
3.พัฒนาระบบสารสนเทศด2านการ
เบิกจ,ายและบริการสาธารณสุข  

157,264,600 สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห,งชาติ 



๑๑๐ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค* เปEาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนHวยงานที่
รับผิดชอบ 

ประกันสุขภาพ 1 เรื่อง 4.พัฒนากลไกบูรณาการระบบ
ติดตามและประเมินผลระบบ
ประกันสุขภาพ และการกํากับ
คุณภาพบริการ   

แผนงานที่ 15  การพัฒนางานวิจัยและองค*ความรู(ด(านสุขภาพ 
72 โครงการวิจัยด2านสมุนไพร/

การแพทยAแผนไทย/
การแพทยAทางเลือก 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ
แข,งขันของประเทศของ
สมุนไพรด2วยนวัตกรรมและ
ผลิตภณัฑAสมุนไพรจากการ
วิจัย 
2. เพื่อลดมูลค,าการนําเข2า
และการพึ่งพายาจาก
ต,างประเทศ 
3. เพิ่มทางเลือกให2แก,แพทยA
และผู2ปdวยในการ
รักษาพยาบาล 

งานวิจัยองคAความรู2ด2าน
สมุนไพร/การแพทยAแผนไทย 
และการแพทยAทางเลือกมาใช2
จริงทางการแพทยA หรือ
การตลาด 10 เรื่อง/ป" 

จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/
งานวิจัยการแพทยAแผนไทย 
และการแพทยAทางเลือกที่
นํามาใช2จริงทางการแพทยA 
หรือการตลาด  

๑. ประมวลองคAความรู2งานวิจัย/
องคAความรู2ที่ได2จากการศึกษาและ
พัฒนาด2านการแพทยAแผนไทย 
และการแพทยAทางเลือก เพื่อ
นํามาใช2จริงทางการแพทยAหรือ
ทางการตลาด 
๒. รวบรวมและคัดเลือก
ผลการวิจัย/องคAความรู2ที่ได2จาก
การศึกษาและพัฒนาด2าน
การแพทยAแผนไทยและการแพทยA
ทางเลือก และดาํเนินการให2ครบ
ทั้ง 10 เรื่อง 
๓. ประสาน/วางแผน/ดําเนินการ
นํางานวิจัยองคAความรู2ที่ได2จาก
การศึกษาและพัฒนาด2าน
การแพทยAแผนไทยและการแพทยA
ทางเลือกมาใช2จริงทางการแพทยA
หรือการตลาด 
 

42,560,200 กรมการแพทยAแผน
ไทยและการแพทยA
ทางเลือก 
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แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. แบบรายงานผลการติดตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข  
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. รายช่ือผู.ประสานงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ  กระทรวง
สาธารณสุข ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 



๑๑๒ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน1วยงาน........................................................................... 

ประจําเดือน............................... 

ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ป/ญหาอุปสรรค 
ผลการเบิกจ1ายงบประมาณ 

ได4รับ (บาท) ใช4ไป (บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
หมายเหตุ : 1. ส1งแบบรายงานทางไปรษณีย;อิเล็กทรอนิกส; ที่ ebps1502@hotmail.com 
  2. ส1งรายงานทุกวันที่ 9 ของเดือนถัดไป 
  3. ติดต1อผู4รับผิดชอบ คุณกรรณิกา ด1านประสิทธิ์พร/นายปPยะวัฒน; เล็กเจริญ โทร  0 2590 1502, 0 2590 2443 



๑๑๓ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายชื่อผู.ประสานงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ  กระทรวงสาธารณสุข  
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน1ง โทรศัพท4 โทรสาร e-mail 

กรมการแพทย4    
1 นายสถิต สมพงศ; นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ ๐ ๒๕๙๐ ๖๓39 ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๗๙ eva634752@gmail.com 
2 นางดวงฤทัย  จันทะบุตร; นักวิเคราะห;นโยบายและแผน ๐ ๒๕๙๐ ๖๓47  eva634752@gmail.com 

กรมควบคุมโรค    
๑ นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๕๗ ๐ ๒๙๖๕ ๙๕๘๘ planning_2005@hotmail.com 
๒ นางจินต;ศุจี  กอบกุลธร นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 3897  miss_oki@yahoo.com 
๓      

กรมพัฒนาการแพทย4แผนไทยและการแพทย4ทางเลือก    
๑ นางสาวศศิธร ใหญ1สถิตย; นักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๙๐ ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๙๐ kiwi_sida29@hotmail.com 
๒ นายชัยพร  กาญจนอักษร แพทย;แผนไทยปฏิบัติการ ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๙๐ ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๙๐ Ckttmman414@hotmail.co.th 

กรมวิทยาศาสตร4การแพทย4    
1 นางสาวมนทิรา  รัชตะสมบูรณ; นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 0 2951 0000  

ต1อ 99037 
 montira-12@hotmail.com 

2 นางสาวชิสา  นันทกิจ นักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐  
ต1อ ๙๙๐๓๗ 

๐ ๒๕๘๙ ๙๘๖๘ monitor_plan@dmsc.mail.go.th 

กรมสุขภาพจิต    
๑ นายเศรษฐา  ขุมทอง นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๓๓ ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔ setha@health.moph.go.th 
2 นางนภาภรณ;  รอดชยันต; พนักงานราชการ 0 2590 8120 0 2149 5524 dewwe2523@gmail.com 

 



๑๑๔ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน1ง โทรศัพท4 โทรสาร e-mail 

กรมอนามัย    
๑ นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 0 2590 4286 ๐ ๒๕๙๑ ๘๑๗๘ evaluation.a@anamai.mail.go.th 
๒ นางสาววราภรณ; ถนัดกิจ  0 2590 4286  waraporn.th@anamai.mail.go.th 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
1 นางจิตธาดา เซ1งเจริญ นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ ๐ ๒๕๙๐ ๗๒๙๒ ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๕๗ jtdtrs@fda.moph.go.th 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    
ผู4ประสานงานการติดตามและประเมินผล    
๑ ดร.ศิริพร ประนมพนธ; นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 0 2193 7000  

ต1อ 18815 
 siripornmax@gmail.com 

2 นายธานี มูลประดับ นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 0 2913 7000  
ต1อ 18604 

 fkpi@hss.mail.go.th 
 

สถาบันการแพทย4ฉุกเฉินแห1งชาติ    
๑ นางสินีนุช ชัยสิทธิ ์ ผู4จัดการงานติดตามและประเมินผล 0 2872 1669  sineenuch.c@niems.go.th 

สํานักบริหารการสาธารณสุข    
๑ นางลินลา  ตุsเอี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 0 2590 1763  narenthorn201@gmail.com 

สถาบันพระบรมราชชนก    
1 นายเดชาวัฒน; เหรียญทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ๐ ๒๕๙๐ ๑974 ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๐๖ dechawat.Rientong@gmail.com 

กลุ1มประกันสุขภาพ    
1 นางนิ่มอนงค;  สายรัตน; นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๗๔ ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๗๖ - 
2 นางอโณทัย  ไชยปาละ นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 1574  meawrnothai@gmail.com 

ศูนย4ปฏิบัติการต1อต.านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข    
1 นางสาวสุชาฎา วรินทร;เวช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 0 2590 1330  pankung08@gmail.com 



๑๑๕ 

แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน1ง โทรศัพท4 โทรสาร e-mail 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร4    
1 นางสาวนิศากร บุญอาจ นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 0 2590 1562   
2 นายเกษมศานต; ชัยศิลปv นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 2458   
3 นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย; นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 2458   
4 นางสาวหทัยรัตน; คงสืบ นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 2248   

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห1งชาติ    
1 นางอมรรัตน; เงาวะบุญพัฒน; สํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ;สุขภาพ 0 2141 4121  Jiraphan.j@nhso.go.th 

 
ผู.รับผิดชอบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560 
กลุ1มภารกิจด.านติดตามประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร4   E-mail: ebps1502@hotmail.com 
๑. นางสาวปาณบดี เอกะจัมปกะ  ผู4อํานวยการกลุ1มภารกิจด4านประเมินผล   โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑646 
๒. นางสาวจุฑารัตน; ไต1เมฆ  นักวิเคราะห;นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๐๒ 
๓. นางสาวกรรณิกา ด1านประสิทธิ์พร  นักวิเคราะห;นโยบายและแผนปฏิบัติการ   โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๐๑ 
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