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คํานํา 

 การติดตาม (Monitoring) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีมีการ

กําหนดไวแลว เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ/แผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนงานนั้นๆ ไดผลตามวัตถุประสงค เปาหมายเพียงใด 

ซึ่งจะบงชี้ถึงคุณคาของโครงการ/แผนงานท่ีสะทอนผลสําเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร และกอใหเกิด

เปนสารสนเทศ ท่ีชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ทิศทางในการติดตามการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดประเด็นเนนหนัก  

4 ดาน ไดแก 1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion 

Prevention & Protection Excellence) 2) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)  

3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) ซึ่งประกอบดวย 15 แผนงาน 42 โครงการ เพ่ือใหสอดคลองกับ 

แผนยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

รวมท้ังแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของแกไขปญหาสุขภาพประชาชน

อยางบูรณาการรวมกัน 

 ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของ

กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยโครงการสําคัญ จํานวน  

63 โครงการ โดยติดตามความกาวหนาของกิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน ตามท่ีกําหนดไว 

ในแผน เปรียบเทียบผลผลิตระหวางดําเนินการ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การเบิกจายงบประมาณ

โครงการ รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือเปนกลไกผลักดันใหการดําเนินงานของกระทรวง

สาธารณสุขบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 
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กรอบแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
1. บทนํา  

 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ประกาศเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจาํป และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจรัฐ 

 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมุงเนน 9 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. ใหคนไทยทุกครอบครัวมี
หมอประจําตัวสามคน และพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิใหเปนจุดเชื่อมตอท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. เศรษฐกิจสุขภาพ เพ่ิมมูลคานวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการทางสุขภาพ มุงสูการเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ 
 3. สนับสนุน สงเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ใหเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีคุณคาทางการแพทย 
เพ่ือใหประชาชนเขาถึงและไดใชเพ่ือสุขภาพ 
 4. ปรับเปลี่ยนพฤติสุขภาพสูสุขภาพดีวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
 5. เพ่ิมศักยภาพความม่ันคงดานสุขภาพในการจัดการโรคอุบัติใหม COVID – 19  
 6. ระบบบริการกาวหนา ผลักดัน 30 บาท รักษาทุกท่ี, พัฒนาNew Normal Medical Care, 
Digital Health, Innovation Healthcare Management 
 7. การดูแลสุขภาพองครวมทุกกลุมวัยอยางเปนระบบ มุงเนนเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุ พัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 
 8. ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนของประชาชน 
 9. พัฒนาสูองคการแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
 โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนดวยหลักการทํางาน H – SMILE 
 Health :  บุคลากรเปน Health Model ท่ีดี ใสใจสุขภาพประชาชน 
 Seamless :  ทํางานไรรอยตอทุกพ้ืนท่ี ทุกมิติ 
 Mate :  มีเพ่ือน มีทีม มีเครือขาย 
 Integrate :  คิดและทํางานอยางบูรณาการดวยเปาหมายเดียวกัน 
 Life :  เปนองคกรคุณภาพ สรางคน สรางงาน ดวยหัวใจและปญญา 
 Encourage :  เสริมพลัง เพ่ือกาวผานความทาทาย 
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 มีการบูรณาการงานติดตามและประเมินผลในระดับกระทรวง โดยแตงตั้งรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในการควบคุมกํากับการดําเนินงานตาม cluster ตาง ๆ ประกอบดวย กลุมภารกิจดานบริหาร  
กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย กลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และกลุมภารกิจดานพัฒนาการ
สาธารณสุข เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาอุปสรรค
การดําเนินงานหรือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย กลยุทธ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานใหมีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ือใหสอดรับกับกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร ในการท่ีจะตองมีการทบทวนและกําหนดเปาหมายการใหบริการ ผลผลิตของหนวยงาน 
โดยการพิจารณาผลการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนขอมูลเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญสําหรับทิศทางใหหนวยงานนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป 
 

2. แนวคิดการติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring) 

 การติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring) คือ กระบวนการวัดปจจัยนําเขา 
(Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต (Outputs) ของโครงการซ่ึงกระทําเปนประจําตามชวงเวลาตางๆ 
ระหวางนําโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือระบุปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม  
เพ่ือหามาตรการแกไขได ทันการณ การติดตามโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุปญหาและอุปสรรคระหวางดําเนิน
โครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม เพราะเหตุใดและหาทางแกไขไดทันเหตุการณ การจะติดตามอะไรและเม่ือใด
นั้นควรกําหนดขอบเขตการติดตามความกาวหนาโครงการในดานตางๆ เชน ติดตามดานการเตรียมการและการ
วางแผนโครงการ ติดตามดานการดําเนินโครงการ ติดตามดานการเบิกจายเงิน เปนตน สําหรับการติดตามงาน
สามารถทําไดท้ังเปนรายเดือนและรายไตรมาส  

 วิธีการติดตามโครงการ 
 1. การเตรียมการและวางแผนโครงการ (Project Preparation and Planning) เพ่ือติดตามวา
เปนไปตามแผนหรือไม สาเหตุความลาชาของโครงการ (ถามี) โดยกําหนดประเด็นและวิธีการติดตาม ดังนี้ 
  1.1 การวางแผน : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับท่ีวางแผนไว 
  1.2 การอนุมัติแผน : เปรียบเทียบวันอนุมัติจริงกับท่ีวางแผนไว 
  1.3 การจัดซ้ือจัดจาง : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับท่ีวางแผนไว 
  1.4 สาเหตุของความลาชา : สอบถามผูรับผิดชอบโครงการ/ตรวจสอบจากเอกสาร 
 2. การดําเนินโครงการ (Project implementation Program) เพ่ือทราบวาผลผลิตโครงการเปนไป
ตามแผนหรือไม เพราะอะไร โดยกําหนดประเด็นและวิธีการติดตามดังนี้ 
  2.1 เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเปนรอยละของผลผลิตตามแผน 
  2.2 เปรียบเทียบผลผลิตระหวางดําเนินการ คิดเปนรอยละของผลผลิตตามแผน 
  2.3 เปรียบเทียบผลผลิตท่ียกเลิก คิดเปนรอยละของผลผลิตตามแผน 
  2.4 การเบิกจายเงินโครงการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม ถาไม มีสาเหตุมาจากอะไร  
 3. การนําผลการติดตามโครงการไปใชประโยชน เพ่ือจะแกไขปญหาและอุปสรรคของความลาชา 
และหามาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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3. การออกแบบกํากับ ติดตาม โครงการ 

 การติดตามมุงใหไดสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหาร ดังนั้นจะเปนไปตาม
วัตถุประสงคดังกลาวไดจําเปนตองมีการคัดเลือกโครงการท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบวัตถุประสงคตามทิศทางทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 การกํากับ ติดตามโครงการ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานในโครงการท่ีกําหนดไวแลวใช
ขอมูลเหลานั้น เพ่ือการแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผลงานเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด การกํากับงานเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยผูบริหารโครงการ โดยมุงตอบคําถามหลักวา ในการดําเนิน
โครงการนั้น ไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม และไดปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดหรือไม ไดผลท่ีกําหนดหรือไม 

 ขอมูลจากการกํากับงานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรงรัดใหโครงการดําเนินไปตามเปาหมาย 
และแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด ในโครงการขนาดใหญ ผูบริหารโครงการนิยมวางระบบกํากับงาน ควบคูกับการ
ประเมินตนเอง (self – audit or self-assessment) เพ่ือนําสารสนเทศท่ีไดจากการกํากับงานมาใชในการ
บริหารงาน เรงรัดงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และนําสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใชใน
การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตลอดจนเพ่ือใหแนใจถึงผลลัพธของโครงการท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

 การออกแบบกํากับ ติดตามโครงการ ประกอบดวยระบบยอย ๒ ระบบ คือ 
 1. ระบบการเก็บขอมูล สําหรับกํากับงานสามารถทําไดหลายวิธี เชน การประชุม การนิเทศตรวจ
เยี่ยมการตรวจสอบการบริหารภายใน การควบคุม เปนตน 
 2. ระบบการรายงาน โดยท่ัวไปมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงินงบประมาณ รายงาน
การตรวจสอบการบริหารภายใน เปนตน สําหรับความถ่ีหางของการรายงานมักข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการ  
มีการรายงานเปนรายสัปดาห รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายป เปนตน 

 ระบบการเก็บขอมูลและระบบรายงาน เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการกํากับงาน ในดาน
ปจจัย ดานกิจกรรม และดานผลลัพธ กลาวคือ ในดานปจจัยนั้นเปนการมุงตรวจสอบวาโครงการไดรับทรัพยากร
ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพตามเวลาท่ีกําหนดหรือไมการกํากับกิจกรรมมุงตรวจสอบวา ในการดําเนินงานได
ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด และการกํากับงานดานผลลัพธหรือผลการดําเนินงาน คือ การตรวจสอบ
วาไดผลลัพธตรงตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด 

 ข้ันตอนการกํากับ ติดตามโครงการ มีดังนี้ 
 1. กําหนดขอมูลท่ีตองการจัดเก็บท้ังขอมูลดานทรัพยากร ดานกิจกรรม และดานการดําเนินงาน 
 2. ดําเนินการจัดกระทําขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศพรอมท่ีจะใชในการกํากับงานดานตางๆ ได เชน 
การบันทึก การทําเปนดัชนี การจัดประเภท การยอสรุป การเก็บรักษาขอมูล เปนตน 
 3. จัดระบบรายงานท่ีเหมาะสม รายงานท่ีดีตองสั้นกะทัดรัด ตรงประเด็น ตลอดจนมีการเสนอแนะ
แนวทางเรงรัดการทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว 
 4. นําเสนอผูบริหารพิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสม 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดการกํากับ ติดตาม ตามแนวคิด  
“การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ หรือ Result-based Management (RBM) หรือ Results-oriented Management” 
ซ่ึงเปนเครื่องมือหรือกลยุทธท่ีใชในการบริหารเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกรเปนหลัก ดังนั้นในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการโครงการสําคัญฯ จึงเนนท่ีผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) ของโครงการ
เปนหลัก ซ่ึงจะทําใหเขาใจผลจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ของโครงการไดละเอียดและลึกซ้ึง เพ่ือปรับปรุงผลการ
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ดําเนินงานและการวางแผนโครงการใหบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและวิสัยทัศนของกระทรวง
สาธารณสุข 

 ซ่ึงจากแนวคิดการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ สามารถนํามากําหนดกรอบการติดตามผลการดําเนิน
โครงการฯ แบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results-Based Monitoring) ท่ีเนนการติดตามในระดับผลผลิตและผลลัพธไดดัง
ภาพท่ี ๑ ท่ีแสดงการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการท่ีถูกออกแบบใหสอดคลองกับปจจัยนําเขา 
(Inputs) ท่ีประกอบดวยนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติ ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ งบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรร และผลกระทบของนโยบาย (Impact of Policy) รวมไปถึงการออกแบบโครงการตาง ๆ ให
เชื่อมโยงกับกระบวนการ (Process) ในระดับกระทรวงท่ีประกอบดวยนโยบายมุงเนนของกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ท้ังหมด ๙ ประเด็น และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท้ังหมด ๔๒ โครงการ โดยโครงการท้ังหมดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไดกําหนด
ขอบเขตการติดตามโครงการสําคัญในสวนของหนวยงานระดับกรม/สํานักงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
หนวยงานระดับกอง/สํานัก/ศูนย สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานในกํากับของกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือติดตามความกาวหนาและตรวจสอบสถานะปจจุบันของการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการนั้น ๆ 
ใหบรรลุผลผลิตและผลลัพธตามตัวชี้วัดท่ีถูกกําหนดไว รวมท้ังติดตามและรายงานผลผลสัมฤทธิ์ของโครงการเปน
รายไตรมาส (Quick Win) อยางตอเนื่อง โดยผลจากการติดตามสามารถจะชวยสะทอนกลับมาใชในการวิเคราะห
สถานการณหรือปรับปรุงวิธีการหรือการดําเนินการของโครงการนั้นๆ 
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ภาพท่ี ๑ กรอบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
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4. แนวทางการจัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข  
    ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 แนวทางการจัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดไว ดังนี้ 
 ๑. กําหนดประเด็นหลักของการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการสําคัญใหตอบสนองและ
เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรระดับกระทรวงและระดับชาติ ดังนี้ 
  ๑.1  เปนโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลดานสาธารณสุข 
  1.๒  เปนโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
  1.3  เปนโครงการท่ีสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 
  1.๔  เปนโครงการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
  1.๕  เปนโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายมุงเนนของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
  1.๖  เปนโครงการท่ีมีนวัตกรรมใหมหรือสงผลตอประชาชน 
 ๒. กําหนดโครงการสําคัญของหนวยงานเพ่ือบรรจุเปนแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยหนวยงานในระดับกรม และหนวยงานในกํากับของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเปน
เจาของแผนงาน/โครงการ วิเคราะหความสอดคลองและเชื่อมโยงตามประเด็นหลักของการติดตามผลการ
ดําเนินงาน ขอ ๑  
 ๓. จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. ติดตามผลการดําเนินงาน โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดําเนินการประมวลและวิเคราะหผลการดําเนินงานภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดความถ่ีของการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนติดตามฯ ดังนี้ 
  4.๑  กรณีเรงดวน คือ ใหรายงานผลการดําเนินงานเปนวาระไป 
  4.๒  กรณีปกติ คือ ใหรายงานผลการดําเนินงานภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป ทุกเดือน 
 5. จัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานฯ นําเสนอตอหนวยงานกลางระดับชาติ อาทิ สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปนตน 
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สวนท่ี 2 
 

สาระสําคัญและความเช่ือมโยงของนโยบายยุทธศาสตรระดับชาต ิ
และยุทธศาสตร/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข  
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1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน ”ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีภู มิ คุ ม กันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ 
ทุกรูปแบบและทุกระดับ และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ 
ไดอยางเหมาะสม จึงมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร โดยแตละยุทธศาสตรมี
เปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร
ท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ี
กําหนด 
 ๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก 
  2.1  “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม  
  2.2  “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ 
ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
  2.3  “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร ท่ีรองรับอนาคต  
บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐาน
รายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกิน
ดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
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 ๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกรรม นักคิด 
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปน
ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐให
หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
 ๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใช
พ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรง
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุน
ตอไปอยางแทจริง 
 ๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดย
ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือใน
การใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกใน
การปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ี
จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
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2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

 ประเด็นท่ี ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 ๑. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย พัฒนาทรัพยากร 
มนุษยของประเทศ โดยจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน ทรัพยากร
มนุษยท่ีดีเกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงจําเปนตองมี
การเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยอยาง เปนระบบตั้งแต
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมี ประสิทธิภาพ 
 ๒. การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย โดยจัดใหมีการเตรียมความพรอมใหแกพอ
แม กอนการต้ังครรภพรอมท้ังสงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภสงเสริมและสนับสนุนใหโรงพยาบาล 
ทุกระดับดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กสูมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สงเสริม และ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม และสารอาหารท่ีจําเปนตอสมองเด็ก การกระตุนพัฒนาการสมอง และการพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยทุกดาน  
 3. การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน จัดใหมีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะหความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอนความคิด
สรางสรรคการทํางานรวมกับผูอ่ืน จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ ทักษะดานดิจิทัล และความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการ
วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมตอกับโลกการทํางาน จัดใหมีการเรียนรูทักษะ
อาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุ
วัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเชื่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณของ
กลุมวัยเรียน/วัยรุน รวมท้ังสรางความอยากรูอยากเห็นและสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
 ๔. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ดวยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ
ของ คนในชวงวัยทํางานใหสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือสราง 
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนใหกับประเทศ เสริมสรางความอยากรูและยกระดับตนเอง สราง
วัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงคและความรูความเขาใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสรางความ ม่ันคงและ
หลักประกันของตนเองและครอบครัว สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรูแรงงานฝมือใหเปน ผูประกอบการ
ใหมและสามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และสรางเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีดีใหกับวัยทํางาน
ผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม  
 ๕. การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ โดยสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองไดทาง 
เศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ สงเสริมและพัฒนาระบบการ ออม
เพ่ือสรางหลักประกันความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคลองกับความ จําเปน
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และสงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ พรอมท้ังจัด สภาพแวดลอม
ใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ 
 

 ประเด็นท่ี 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
 ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ 
และสุขภาวะ ประกอบกับการเปนสังคมสูงวยั จึงจําเปนตองมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรองรับการพัฒนาท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหมๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับ
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คนไทย และสรางความม่ันคงใหกับระบบสาธารณสุขของไทย ในการสงเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผูปวยท้ัง
ดานรางกายและจิตใจ โดยสถานการณดานสุขภาวะของคนไทยยังมีความทาทายในหลายประการโดยในชวงท่ีผาน
มาคนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากข้ึนซ่ึงเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพท่ีไมเหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอยางตอเนื่อง สภาพการทํางานท่ีสงผลตอวิถีชีวิต เปนตน 
นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยท่ีมีอัตราสูงถึง ๓๒.๗ คนตอประชากรแสนคน หรือ
เปนอันดับ ๙ ของโลกในป ๒๕๕9 
 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน และมีความเปนอยูดี 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561-2565 ป 2566-2570 ป 2571-2576 ป 2576-2580 
คนไทยมีสุข
ภาวะท่ีดีข้ึนและ
ความเปนอยูดี
เพ่ิมข้ึน 

อายุคาดเฉลี่ย
ของการมี
สุขภาพดี  
(อายุเฉลี่ย) 

 
ไมนอยกวา  

68 ป 

 
ไมนอยกวา  

70 ป 

 
ไมนอยกวา  

72 ป 

 
ไมนอยกวา 

75 ป 

ท่ีมา: สรปุสาระสําคัญแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580), สํานักงานสภาพัฒนา 
       การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ดังนั้น แผนแมบทการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีจึงมุงเนนการเสริมสรางการจัดการสุขภาวะ
ในทุกรูปแบบ ท่ีนําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีไดดวยตนเอง พรอมท้ังสนับสนุนใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดานสุขภาวะท่ีเหมาะสม การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี การกระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ รวมถึง
การพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยแผน
แมบทฯ ประกอบดวย ๕ แผนยอย ดังนี้ 
 1. การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
โดยพัฒนาสื่อเพ่ือสงเสริม และเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและดานสุขภาวะท่ีถูกตอง พัฒนาภาคีเครือขาย
ประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน ใหมีความรูเก่ียวกับการเจ็บปวยและตายจากโรคท่ีปองกันได สรางเสริมความรูเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสาร
ประชาสัมพันธแบบบรูณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคาม
สุขภาวะ 
 2. การใช ชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเ อ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี โดยจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เพ่ือเอ้ือตอการยกระดับสุขภาวะของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเกิดมาตรการของ
ภาครัฐท่ีสนับสนุนสินคาท่ีเปนมิตรตอสุขภาพประชาชน การวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินความตองการดาน
สุขภาพเพ่ือการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุข
ภาวะในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด สรางการมีสวนรวมเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหา
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการรวมกับชุมชน 
 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี โดยพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ท่ีทันสมัย ภายใตระบบการบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เปนธรรมและ
ยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกัน
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สุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยูบนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลังนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหมมาใชกับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีสามารถ
เชื่อมโยงทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในระบบบริการสุขภาพ 
 4. การกระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีเปาหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน
การเขาถึงบริการทางสาธารณสุข ดวยการพัฒนาสถานพยาบาลใหเพ่ิมกําลังคนและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยใน
การขยายการใหบริการ รวมท้ังยกระดับคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานสากลท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
 5. การพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติ ซํ้า ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ใหความสําคัญกับเผยแพรความรูสุขภาพและสรางความตระหนักของประชาชน เรื่องโรค
อุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข เครือขายเตือน
ภัยและเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไดแก ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและเวชศาสตรปองกันท้ังระบบ การติดตามตรวจสอบ
และเฝาระวังโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า รวมท้ังศึกษาวิจัยสรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคในประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมิน
แนวโนมสถานการณปญหาโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า และสรางความพรอมของภาคีเครือขายในการรับมือกับภาวะ
ฉุกเฉินจากโรคระบาดตาง ๆ 
 

3. ประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

 ประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ประกอบดวย 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองตอเปาพึงประสงครวม แบงไดเปน 
๔ ดาน ไดแก (๑) ดานระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ ท่ีใหความสําคัญกับการมีกลไกในการกําหนดนโยบาย
สุขภาพแหงชาติท่ีมีความ เปนเอกภาพ การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปยังเขตสุขภาพ การมีระบบ
สารสนเทศดานสุขภาพ และการวางแผนกําลังคนสุขภาพ (๒) ดานระบบบริการสาธารณสุข มุงพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ การแพทยแผนไทย การแพทยฉุกเฉิน และการสรางเสริมปองกันและควบคุมโรค (๓) ดานการคุมครอง
ผูบริโภค ใหความสําคัญในการสรางความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชน รวมถึงการคุมครองผูบริโภค (๔) ดาน
ความยั่งยืนและเพียงพอ ดานการเงินการคลังสุขภาพ โดยการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบใหมี
ประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม และยั่งยืน  
 2. ดานระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้  
  2.๑ ประเด็นระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป ประกอบดวย  
(๑) การจัดต้ังกลไกระดับชาติท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือกําหนด ขับเคลื่อน ติดตามกํากับนโยบายและยุทธศาสตรใน 
ภาพรวมและดานตางๆ (๒) มีระบบบริการในเขตพ้ืนท่ีถูกออกแบบใหรองรับกับสภาพปญหา มีการใชทรัพยากร 
คุมคา (๓) มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพ้ืนท่ีท่ีบริหารแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน (๔) มีกลไกระดับเขตท่ีมี 
สมรรถนะสูง เพ่ือขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ และกลไกสนับสนุน ติดตาม
กํากับประเมินผล  
  2.2 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย  
(๑) ระบบสาธารณสุข สถานบริการและสถานพยาบาลภาครัฐ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม ในการพัฒนา
กระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ (๒) บุคลากรในระบบสุขภาพมีความเขาใจประโยชน และขอจํากัดของ
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การใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ผูบริหารนํามาใชในการวิเคราะหและพัฒนา ระบบอยาง
สมํ่าเสมอ (๓) การสงตอผูปวยระหวางหนวยบริการระดับตางๆ มีการใชระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
อิเล็กทรอนิกส (๔) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสุขภาพในรูปแบบใหมท่ีสามารถนํามาใชสนับสนุน การ
จัดบริการสุขภาพไดจริง (๕) มีกลไกอภิบาลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ กลไกบูรณาการ สารสนเทศ
สุขภาพ กลไกการผลิตและพัฒนากําลังคนดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพอยางเปนระบบ  
  2.๓ กําลังคนสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย (๑) สัดสวนบุคลากรสุขภาพตอ
ประชากรในระดับประเทศเพียงพอสอดคลองกับระดับการพัฒนา (๒) ความเหลื่อมล้ําของการกระจายบุคลากร
สุขภาพระหวางเขตสุขภาพลดลง และไมมีพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนบุคลากรซํ้าซาก (๓) องคกรและหนวยงานในระดับ
ตางๆ มีสมรรถนะในการบรหิารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาทุนมนุษยท่ีเหมาะสม  
 ๓. ดานระบบบริการสาธารณสุข กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้  
  3.1 ระบบบริการปฐมภูมิ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย (๑) การใหบริการและ 
ระบบบริการปฐมภูมิท่ีสมบูรณ (๒) สถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรเพ่ือใหบริการปฐมภูมิมีการใหบริการ ระบบ
บริการมีความสมบูรณประมาณรอยละ ๕๐ (๓) Burden of Diseases ลดลง (๔) Cost per Capita ไม เพ่ิมข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบและสัมพัทธกับประโยชนท่ีประชาชนไดรับท้ังสุขภาวะและคุณภาพบริการ  
  3.2 การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปเพ่ือให 
ประเทศไทยมีความม่ังค่ังจากการนวดไทยและผลิตภัณฑสมุนไพร และการแพทยแผนไทยมีความม่ันคงในระบบ 
บริการสุขภาพและพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน  
  3.3 ระบบการแพทยฉุกเฉิน กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปไดแก (๑)ประชาชนเขาถึงระบบ 
การแพทยฉุกเฉินอยางเทาเทียม ท่ัวถึง ทันเวลา และมีมาตรฐาน (๒) การเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพท่ี ปองกัน
ไดจากโรค/ภาวะฉุกเฉินลดลง และ (๓)ระบบการแพทยฉุกเฉินมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปไดแก (๑) เพ่ือ
พัฒนาระบบงาน PP&P ใหมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ (๒) เพ่ือใหอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
 ๔. ดานการคุมครองผูบริโภค กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้  
  4.1 ความรอบรูดานสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย (๑) ประชาชนไทยทุก
คนมีทักษะในการเขาถึงและประมวลขอมูลสุขภาพ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง (๒) 
สังคมไทยเปนสังคมรอบรูดานสุขภาพ คือ สังคมท่ีประชาชนทุกคนเขาถึง เขาใจขอมูลสุขภาพและบริการ สุขภาพ 
และประยุกตใชของประชาชน สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยาง เหมาะสม และ (๓) 
ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือให ประชาชนสามารถเขาถึง 
เขาใจ ประเมิน และปรับใชขอมูลและบริการตางๆ ในสังคม เพ่ือตัดสินใจดูแลสุขภาพ ของตนเองและครอบครัวได
อยางเหมาะสม  
  4.2 การคุมครองผูบริโภค กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย แนวทางการบูรณาการ  
งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในประเทศท่ีเปนระบบ มีมาตรฐาน เพ่ือใหเกิด ความตอเนื่อง ม่ันคง และ ยั่งยืน 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคดานสุขภาพ  
 ๕. ดานความย่ังยืนและเพียงพอดานการเงินการคลังสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้  
  5.1 ระบบหลักประกันสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย (๑) ประชาชนมี 
ระดับความรอบรูดานสุขภาพสูงข้ึน สามารถดูแลตัวเอง และใชบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม (๒) ประชาชน  
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ทุกกลุมมีโอกาสเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนอยางมีคุณภาพ (๓) มีกลไกหลักในการ 
บริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับชาติ โดยคาใชจายดานหลักประกันสุขภาพอยูในระดับท่ีการคลังของ 
ประเทศสามารถรองรับไดและสถานพยาบาลใชกรอบแนวคิดการจัดบริการท่ีเนนความคุมคา  
 

4. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข 

 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 มีประเด็นสําคัญดานสาธารณสุข ดังนี้ 
 นโยบายหลักดานสาธารณสุข นโยบายท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทาง
สังคม 
 ๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทยสมัยใหม และแพทยแผนไทยใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
เปนท่ียอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันท่ัวทุกพ้ืนท่ีรวมถึงการยกระดับไปสูความเชี่ยวชาญในดาน
การแพทยแมนยํา และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยูบนพ้ืนฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ สงเสริมใหมีมาตรการสรางเสริมสุขภาวะและอนามัยใหคน
ไทยทุกชวงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บปวยโรคเรื้อรัง พรอมท้ังจัดใหมีสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีเอ้ือตอ
สุขภาพของประชาชนอยางเหมาะสมและพอเพียง 
 ๒. สงเสริมการปองกัน และควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะท่ี
ถูกตองของคนทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะ สรางระบบรับมือตอโรค    
อุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า ท้ังระบบติดตาม เฝาระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบวงจร
และบูรณาการจัดระบบการแพทยปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางท่ัวถึง และสงเสริมใหชุมชนเปน
ฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 
 ๓. พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน
ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย เรงพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพใหท่ัวถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคสวน ลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการบริการในแตละระบบ พรอมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการเพ่ิม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล เพ่ือใหประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีอยูในชุมชนสามารถเขาถึงหนวย
บริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 ๔. สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษาสุขภาพการมีงานทําท่ีเหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญหลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบใหไดรับความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ 
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 นโยบายเรงดวนดานสาธารณสุข นโยบายท่ี 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผูสูงอายุและคนพิการท่ีมีรายไดนอย ผูยากไร ผูดอยโอกาส และพิจารณา
ขยายความครอบคลุมไปยังกลุมมารดาต้ังครรภ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนท่ีครอบครัวมีปญหาทางเศรษฐกิจ 
และเรงรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการบริการในแตละระบบ ลดภาระ
การเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ พัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ระบบการแพทยทางไกล  และภูมิปญญาแพทย
แผนไทย เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูในชุมชนสามารถเขาถึงหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว และไดรับการ
บริการอยางมีคุณภาพ 
 

 นโยบายเรงดวนดานสาธารณสุข นโยบายท่ี 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 
 โดยจัด พ้ืนท่ีการเกษตรใหสอดคลองกับระบบบริหารจัดการน้ําและคุณภาพของดินตาม  
Agri-Map กําหนด เปาหมายรายไดเกษตรกรใหสามารถมีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพในสินคา
เกษตรสําคัญ อาทิ ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาลม ออย และขาวโพด ดวยการชดเชย การประกัน รายได
สงเสริมระบบประกันภัยสินคาเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหมท่ีไมกอใหเกิด ผลกระทบทางวินัยการเงิน
การคลังของภาครัฐในระยะยาว สงเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษา รูปแบบระบบแบงปนผลกําไรสินคาเกษตรท่ี
เปนธรรมใหแกเกษตรกร แกไขปญหาขาวครบวงจร สงเสริมการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ สงเสริม การใชผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สรางนวัตกรรมและ
เครื่องมือทางการเกษตร ในราคาท่ีเขาถึงไดเพ่ือลดตนทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใชสารเคมีหรือปุยเคมี ใน
การเกษตรเพ่ือนําไปสูการลด ละ เลิกการใชสารเคมีหรือปุยเคมีโดยจัดหาสิ่งทดแทนท่ีมี ประสิทธิภาพและเปนท่ี
ยอมรับของเกษตรกร ตอยอดภูมิปญญาและความรูของปราชญชาวบานในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูป รวมท้ังเรงศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย
อุตสาหกรรมทางการแพทยและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและการสรางรายไดของประชาชน 
โดยกําหนดกลไกการดําเนินงาน ท่ีรัดกุม เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) 
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  
(พ.ศ. 2560-2564) 
 

กรอบยุทธศาสตร สาระสําคัญ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน
สูงข้ึนในสังคม สูงวัย ท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแล
สุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความ
เปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม 
การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน 

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

มุงอนุรักษ ฟนฟู สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสราง
ความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และตรวจสอบไดอยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม ประเทศ
ปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส 

มุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การ
เชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยง
การเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุง สภาพแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตรฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค 
เมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส และขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความ
ตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือรองรับ
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กรอบยุทธศาสตร สาระสําคัญ 

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ประสานและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยาง
สรางสรรค โดยมุงเนนการดูแล การดําเนินงานตามขอผูกพัน และ
พันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะ
ประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภาค 

 
6. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกกลุมวัย ตั้งแต
เกิดจนสิ้นอายุขัย ตองทํางานท้ังในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บปวย ลดความจนของ
ประชาชน ดังนั้น นโยบายท่ีตองการใหเกิดผลตอประชาชนทุกคนในประเทศไทย คือ“ลดรายจาย เพ่ิมรายได 
รางกายแข็งแรง ทําใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”  โดยการรวมแรงรวมใจกันทํางาน ท่ีสําคัญ 5 ดาน ดังนี้ 
 1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการท่ี
เก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เพ่ือสืบสาน รักษา ตอยอดและพัฒนาการบริการดานสาธารณสุข 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 2. การดูแลใหประชาขนมีสุขภาพแข็งแรง ท้ังทางกาย ทางใจ และมีความม่ันคงทางสุขภาพ 
เพ่ือใหคนไทยทุกชวงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บปวยโรคเรื้อรัง 
  2.1 สรางเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพท่ีถูกตอง เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี สงเสริม
การออกกําลังกาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย ใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 
  2.2 พัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพ ตั้งแตอยูในครรภอยางตอเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ใหมี
พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพ่ือสงตอการพัฒนาในระยะตอไป 
  2.3 จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอยางเปนระบบ ใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี ลดจํานวน
ผูปวยติดบาน ติดเตียง เขาถึงการบริการอยางมีศักดิ์ศรี สนับสนุนใหชุมชน ทองถ่ินและภาคเอกชน เขามา
จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ โดยกํากับดูแลใหมีมาตรฐาน 
  2.4 จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอยางครบวงจรและบูรณาการ ปองกันและ
ควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ วิกฤตการณดานสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า การคุมครองผูบริโภค 
โดยความรวมมือกับเครือขายภาครัฐ ประชาชน ทองถ่ิน และเอกชน รวมท้ังการยกระดับความรวมมือทาง
สาธารณสุขกับตางประเทศ ดานความม่ันคงทางสุขภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดน และพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. การดูแลใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหล่ือมลํ้า ลดความแออัด 
ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระคาใชจายของประชาชน 
  3.1 เพ่ือศักยภาพการใหบริการของหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับเช่ือมโยงกันอยางเปน
ระบบ เหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป เพ่ิมขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทยปฐมภูมิท่ีมี
แพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางท่ัวถึง รวมท้ังการพัฒนาหองฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ และกําลังคนท่ีเพียงพอ 
  3.2 พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม. ใหเปนหมอ
ประจําบาน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ เขาถึงขอมูลและแบงเบา
ภาระคาใชจายของประชาชนในการเดนิทางไปพบแพทย 
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  3.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการแพทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
ไดแก ระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาล ระบบสงตอ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงขอมูลการบริการสุขภาพใหเปนหนึ่งเดียว เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 
  4.1 ใหประชาชนเขาถึงการใชกัญชาและสมุนไพรทางการแพทยไดอยางปลอดภัย เรง
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย อุตสาหกรรมทางการแพทย 
เพ่ือสรางโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสรางรายไดของประชาชน โดยกําหนดกลไกการดําเนินงานท่ี
รัดกุมเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบทางสังคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
  4.2 สงเสริมนวัตกรรมและศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ท้ังดานระบบบริการทาง
การแพทย การสรางเสริมสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาพท่ีทันสมัย เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ิมรายไดของประชาชน 
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub) 
 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 ใหทุกหนวยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส ในการปฏิบัติงานกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสูเขตสุขภาพ เพ่ือความคลองตัวและตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดดียิ่งข้ึน 
  5.2 สรางขวัญกําลังใจบุคลากร ผูบริหารหนวยงานทุกระดับตองใหความสําคัญกับการดูแล
บุคลากรตั้งแตเริ่มเขาทํางาน ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพ ความกาวหนาใน
อาชีพ พัฒนาสูการเปนองคกรนวัตกรรม เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการใหบริการแกประชาชน 
 

7. แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2564 
 แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2564 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 
4 เรื่อง ไดแก ๑) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & 
Protection Excellence) ๒) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) ๓) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People 
Excellence) และ ๔) ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และจัดทําแผนงาน/
โครงการ ตัวชี้วัด ซ่ึงประกอบดวย ๑๕ แผนงาน ๔๒ โครงการ รายละเอียดดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข 
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กรอบความเช่ือมโยงโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสขุ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

11) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต  

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

1) โครงการมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต 

1) จังหวัดมหัศจรรย 1,000 วันแรก
ของชีวิตเขตสุขภาพละ 2 จังหวัด 
2) ตําบลขับเคลื่อนมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต 2,634  
ตําบล 
3) สื่อดิจิตอล สงเสริมโภชนาการ
สตรีและเด็กปฐมวัย จํานวน 2 เรื่อง 

กรมอนามัย 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

11) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต  

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

2) โครงการสงเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กอายุ  
2 - 6 ป 

1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 50 แหงผาน
เกณฑระดับตน 
2) ตนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
“เลนเปลี่ยนโลก” จํานวน 76 แหง 
3) รายงานสถานการณพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 1 ฉบับ 

กรมอนามัย 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

11) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต  

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

3) โครงการเสริมสราง
พัฒนาการเด็กลาชา 

เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการคัดกรองแลว
พบวามีพัฒนาการลาชาแลวไดรับ
การกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน รอยละ 
70 

กรมสุขภาพจิต 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง

11) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต  

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

4) โครงการสรางเสริม
สุขภาพจิตเด็กไทยวัย

เด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงตอระดับ
สติปญญาต่ํากวามาตรฐาน ปญหา

กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย หลักประกันทางสังคม เรียน การเรียนรู ออทิสติก และปญหา
พฤติกรรม-อารมณ ไดรับการดูแล
ชวยเหลือจนดีข้ึนรอยละ 90 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

11) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต  

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

5) โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชนแบบ
บูรณาการ 

1. ผูสูงอายุไดรับการประเมินคัด
กรองความสามารถในการประกอบ
กิจวตัรประจําวัน ดัชนีบารเธลเอดี
แอล  8,000,000 คน 
2. ผูสูงอายุท่ีเขาถึงระบบการดูแล
และสงเสริมสุขภาพ 300,000 คน 
3. ประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค รอยละ 50 
4. ตําบลท่ีมีระบบการสงเสริม
สขุภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว      
ในชุมชนผานเกณฑ รอยละ 92 
5. ผูสูงอายุมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการ
ดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล  
รอยละ 85 
6. มีการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ี
ตนแบบเมือง/ชุมชนท่ีเปนมิตรกับ
ผูสูงอายุ อยางนอยเขตสุขภาพละ 2 
เมือง/ชุมชน 
 

กรมอนามัย 



แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

22 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

4) สุขภาพดีวิถีใหม 6) โครงการสงเสริม
ความรอบรูดานสุขภาพ
และสุขภาวะใหแก
ประชาชน 

1) ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพของ
ผูลงทะเบียนโครงการ 10 ลาน
ครอบครัวไทย 1 ชุด 
2) กลไกตอบโตขอมูลและขาว
สุขภาพท่ีเสี่ยงและเท็จจาก
อินเตอรเน็ต 1 กลไก 
3) องคความรูเพ่ือขับเคลื่อนงาน
ความรูดานสุขภาพ 3 ฉบับ  

กรมอนามัย 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

4) สุขภาพดีวิถีใหม 7) โครงการ 10 ลาน
ครอบครัวไทย ออกกําลัง
กาย เพ่ือสุขภาพ 

1) ครอบครัวไทยมีความรอบรูดาน
สุขภาพ 5,000,000 ครอบครัว 
2) ตนแบบการขับเคลื่อนชุมชนรัก
การออกกําลังกาย 12 แหง 

กรมอนามัย 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

1) ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิเขมแข็ง 

8) โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.)  

1) อําเภอมีการดําเนินงานและผาน
เกณฑการประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ รอยละ 75  
2) พชอ.ท่ีมีคุณภาพดูแลคุณภาพ
ชีวิตกลุมเปราะบาง 10 ลานคน 

สํานักสนับสนุน
ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ (สป.) 

3) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

5) COVID - 19 9) โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของศูนย
ปฏิบัติการภาวะทาง
สาธารณสุขของ
หนวยงานระดับชาติ 

ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
มีสมรรถนะในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินพรอมรับมือปรับตัวตอโรค
อุบัติใหมโรคอุบัติซํ้าและภัยสุขภาพท่ี
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

กรมควบคุมโรค 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

5) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

5) COVID - 19 10) โครงการพัฒนา
กําลังคนดานระบาด
วิทยาภาคสนามเพ่ือ
รองรับสถานการณการ
ระบาดของโรค Covid-
19 

1) รอยละ 100 ของอําเภอท่ีมี
หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ 
(CDCU) ครบ 3 ทีม 
2) รอยละ 100 ของเหตุการณ 
(Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ท่ีจังหวัดสามารถ
ควบคุมใหสงบไดภายใน 21 - 28 
วัน 

กรมควบคุมโรค 

3) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

5) COVID - 19 11) โครงการพัฒนา
ระบบเฝาระวังและ
ปองกันควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหมอุบัติซํ้า ตาม
มาตรการลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ COVID-
19   

1) จังหวัดสามารถควบคุม
สถานการณโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ใหสงบได ภายใน 21-28 
วัน  
2) จังหวัดท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวมี
การเตรียมความพรอมรับมือในการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กรมควบคุมโรค 

3) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

5) COVID - 19 12) โครงการสรางความ
ม่ันคงดานยาและ
เวชภัณฑในภาวะฉุกเฉิน 
(กรณี COVID-19) 

รอยละ 100 ของยา เวชภัณฑ และ
เครื่องมือแพทย ในภาวะฉุกเฉิน 
(COVID-19) ตามกรอบรายการยา 
เวชภัณฑ และเครื่องมือแพทยท่ี
จําเปนฯ มีอัตราสํารองไมนอยกวา  
1 เดือน 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

5) COVID - 19 13) โครงการบริหาร
จัดการระบบสํารอง
ทรัพยากรและสงกําลัง
บํารุงในสถานการณ
ฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุขของ
ประเทศ 

รายการยาและเวชภัณฑสํารองใน
สถานการณอุทกภัย และภัยพิบัติ
อ่ืนๆ 

สป. (สธฉ.) 

3) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 14) โครงการเรงรัด
กําจัดโรคไขมาลาเรีย 
วัณโรค และยุติปญหา
เอดส 

จํานวนประชาชนกลุมเปาหมาย 
ไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรค โรคไขมาลาเรีย จํานวน 
762,116 ราย ควบคุมวัณโรค 
94,500 ราย ปองกันและแกไข
ปญหาเอดส 473,736 ราย 

กรมควบคุมโรค 

5) ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

4) สุขภาพดีวิถีใหม 15) โครงการพัฒนาและ
ยกระดับระบบการ
จัดการสุขาภิบาลอาหาร
และการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับ
การทองเท่ียว 

1) สถานประกอบการประเภท
สถานท่ีจําหนายอาหาร ในแหลง
ทองเท่ียว ไดรับการประเมิน
มาตรฐานดานสุขาภิบาล อาหารและ
น้ํา 76 จังหวัด 
2) มีตนแบบสถานประกอบการ
ประเภทสถานท่ีจําหนายอาหารใน
แหลงทองเท่ียว 24 แหง 
 

กรมอนามัย  
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

3) มีตนแบบสถานบริการเพ่ือพัก
อาศัยชั่วคราวท่ีไดมาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย 24 แหง 

3) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 16) โครงการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมีความรวดเร็ว 
โปรงใส มีประสิทธิภาพ 

1) คูมือประชาชนฉบับใหมมีผล
บังคับใช 
2) กระบวนการพิจารณาอนุญาต
ไดรับการปรับปรุงเปนระบบ e-
submissionรอยละ 100  
3) single form เปาหมายท่ีไดรับ
การพัฒนาดําเนินการแลวเสร็จ รอย
ละ 100 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

3) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 17) โครงการจัดการ
โฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพกลุมเสี่ยงทางสื่อ
ออนไลน 

การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพกลุม
เสี่ยงท่ีผิดกฎหมายลดลง รอยละ 30 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

5) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 18) โครงการสรางความ
รอบรูดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ เพ่ือสนับสนุน
การบริโภคดวยปญญา 

1. รอยละ 80 ของจังหวัด มี
กลุมเปาหมายผานพัฒนาศักยภาพใน 
ORYOR E-School  
2. ผูรับสื่อมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนท่ีไดรับจากสื่อท่ีไดรับการ
สนับสนุน รอยละ 80 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

3. ผูมีความรอบรูดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในระดับพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  
รอยละ 10 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

5) COVID - 19 19) โครงการฟนฟูจิตใจ
ในสถานการณระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-
19) 

1. ประชาชนกลุมเสี่ยง ใน 4 
ประเด็น เขาถึงบริการสุขภาพจิต 
รอยละ 80 
2. ผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
สุขภาพจิตท่ีเกิดจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไดรับการเยียวยาจิตใจ
ตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต รอยละ 
100 
3. ประชาชนท่ีไดรบัผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มีความเขมแข็งทางใจ รอยละ 80 

กรมสุขภาพจิต 

5) ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 20) โครงการบริหาร
จัดการ 
มูลฝอยและสงเสริม
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานบริการการ
สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ GCH 
ระดับดีมากข้ึนไป รอยละ 90 
2. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ GCH 
ระดับดีมาก Plus รอยละ 40 

กรมอนามัย 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

1) ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิเขมแข็ง  

21) โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

1. ประชาชนคนไทย มีหมอ
ประจําตัว 3 คน 25 ลานคน 
2. การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ
และเครือขายหนวยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ. 2,500 ทีม 

สํานักสนับสนุน
ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ (สป.) 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

นโยบายเรงดวน ขอ 
2.3 ลดความเหลื่อม
ล้ําของคุณภาพการ
บริการสุขภาพท้ัง
ระบบ พัฒนาศักยภาพ
รพ.สต. และสนบัสนุน 
อสม. ฯ 

1) ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิเขมแข็ง  

22) โครงการสรางเสริม
ศักยภาพ อสม. ในการ
จัดบริการสุขภาพใน
ระดับปฐมภูมิ 

ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแล
จาก อสม. หมอประจําบานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี รอยละ 70 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

1) ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิเขมแข็ง  

23) โครงการชุมชน
สรางสุขโดยกลไกตําบล
จัดการคุณภาพชีวิต 

ตําบลเปาหมายผานเกณฑตําบล
จัดการคุณภาพชีวิต รอยละ 70 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 24) โครงการพัฒนา  
อสม. วิทยาศาสตร
การแพทยชุมชน 

อสม., อสม.หมอประจําบาน, อสม.
วิทยาศาสตรการแพทยชุมชนไดรับ
การพัฒนาและผานเกณฑประเมิน 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย รอยละ 
60 

กรมวิทยา 
ศาสตร
การแพทย 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ

- 25) โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพใหมี

1) รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการ
จัดการผานระดับ intermediate ท้ัง 

กองบริหารการ
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย หลักประกันทางสังคม การใชยาอยางสมเหตุผล 
(RDU)และการจัดการ
การดื้อยาตานจุลชีพ 
(AMR) ในสถานพยาบาล 

5 กลุมกิจกรรมสําคัญ รอยละ 70 
2) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแส
เลือด ไมเพ่ิมข้ึนจากปฐาน 

(สป.)  

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

3) สมุนไพร กัญชา 
กัญชง  

26) โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

รอยละ 20.5 ของผูปวยนอกท้ังหมด
ท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

27) โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแล
ผูปวยโรคซึมเศรา 

รอยละ 71 ของผูปวยโรคซึมเศรา
เขาถึงบริการสุขภาพจิตท่ีได
มาตรฐาน 

กรมสุขภาพจิต 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

28) โครงการปองกัน
และแกไขปญหาการฆา
ตัวตายในคนไทย 

1) ผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํา
รายตัวเองซํ้าในระยะเวลา 1 ป   
รอยละ 90 
2) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน 
8.0 ตอแสนประชากร 

กรมสุขภาพจิต 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 29) โครงการพัฒนา
บริการโรคหลอดเลือด
สมองเพ่ือลดอัตราตาย
ของผูสูงอายุ 

1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง  
2) รอยละอัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) 
  

กรมการแพทย 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

3) รอยละอัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 30) โครงการ "ตรวจหู...
ใหรูวาหนูไดยิน" 

ทารกกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการคัดกรอง
การไดยินและพบภาวะบกพรอง
ทางการไดยิน จํานวน 2,000 ราย 

กรมการแพทย 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

31) โครงการ วิกฤต
โรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัว
ไทย  

อัตราตายในโรงพยาบาลของผูปวย 
STEMI นอย กวารอยละ ๙ 

กรมการแพทย 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

6) ระบบบริการ
กาวหนา 

32) โครงการ มะเร็ง
รักษาไดทุกท่ี ท่ีมีความ
พรอม (Cancer 
Anywhere) 

สถานพยาบาลเขารวมโครงการ 
ระบบสงตอผูปวยมะเร็งสําหรับ
เครือขายสถานพยาบาลของ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ มี
จํานวนเพ่ิมข้ึนครอบคลุมท่ัวประเทศ
ท้ัง ๑๓ เขตสุขภาพ 

กรมการแพทย 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

6) ระบบบริการ
กาวหนา 

33) โครงการพัฒนา
ระบบบริการ ผาตัดวัน
เดียวกลับ และการผาตัด
แผลเล็ก 

1) ผูรับบริการผาตัดแบบวันเดียว
กลับ(ODS) การผาตัดแผลเล็ก(MIS) 
มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ี
ผานมา 
2) จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลและ
คาใชจายของผูปวยและญาติลดลง 
 
 

กรมการแพทย 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

34) โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุในสถานบริการ
สุขภาพแตละระดับ เพ่ือ
ผูสูงอายุไดรับการดูแล
รักษา สงตออยาง
เหมาะสม 

ผูสูงอายุท่ีเขามารับบริการสุขภาพใน
สถานบริการสุขภาพ/คลินิกผูสูงอายุ 
จํานวน 25,000 คน 
2.บุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข จาก รพศ. รพท. รพซ. 
และ รพ.สต จํานวน 100 คน 

กรมการแพทย 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

35) โครงการพัฒนา
ระบบการปองกันโรค
ระดับทุติยภูมิ เพ่ือดูแล
รักษากลุมอาการหรือ
โรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ 

ประชากรผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง
สุขภาพ ผานระบบ Aging Health 
Data จํานวน 500,000 คน 

กรมการแพทย 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

7) ดูแลสุขภาพแบบ
องครวม 

36) โครงการเตรียม
ความพรอมระบบบริการ
สุขภาพสําหรับกลุมวัย
ทํางานอายุมากในสถาน
บริการเครือขายคลินิก
โรคจากการทํางาน 

1. จํานวนคนทํางานอายุมาก ไดรับ
บริการคุณภาพ จํานวน 30,000 
คน 

กรมการแพทย 

1) ดานความม่ันคง - 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 37) โครงการ พัฒนา
ระบบการดูแลผูปวยยา
เสพติดแบบไรรอยตอ
จากโรงพยาบาลสูชุมชน 

รูปแบบการบําบัดฟนฟูแบบไร
รอยตอจากรพ.สูชุมชน ท่ีเหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนท่ี 7 Model 

กรมการแพทย 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 38) โครงการลดปจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพดานยา
เสพติดแบบบูรณาการ 

รอยละ ๕๕ ของผูปวยยาเสพติดท่ี
เขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรับ
การดูแลอยางมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่องจนถึงการติดตาม ๑ ป 
(Retention Rate) 

สํานักงานปลัด
กระทรง
สาธารณสุข 
(ศอ.ปส.) 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 39) โครงการสนับสนุน
แกไขปญหาผูเสพยาเสพ
ติด การควบคุมตัวยา
และสารเคมีทาง
หองปฏิบัติการ 

1) ตัวอยางท่ีไดรับการตรวจหาสาร
เสพติดในปสสาวะและของกลาง  
85,000 ตัวอยาง 
2) จํานวนชุดทดสอบเบื้องตนสาร
เสพติดในปสสาวะ ท่ีใหการสนับสนุน
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 360,000 
ชุด 

กรมวิทยา 
ศาสตร 
การแพทย 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

6) ระบบบริการ
กาวหนา 

40) โครงการลดความ
แออัดทางหองปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลนํารองมีหนวยบริการ
เจาะเลือดผานมาตรฐานตามเกณฑท่ี
กําหนด จํานวน 20 โรงพยาบาล 

กรม 
วิทยาศาสตร 
การแพทย 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 41) โครงการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 
“เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มี
สิทธิทุกท่ี” 
 
 

เรื่องรองเรียนท่ีรับเขาสูระบบ
สามารถดําเนินการ ไดภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอยกวารอยละ 90 
 

สถาบัน
การแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 42) โครงการพัฒนา
ระบบสงตอผูปวย 

รอยละการสงตอผูปวยนอกเขต
สุขภาพลดลง รอยละ 10 

สป. (กบรส.) 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

6) ระบบบริการ
กาวหนา 

43) โครงการปฏริูปหอง
ฉุกเฉินและการพัฒนา
โรงพยาบาลจตุรทิศ 

รอยละของโรงพยาบาลศูนยผาน
เกณฑ ER คุณภาพ รอยละ 100 

สป. (กบรส.) 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

ใหความสําคัญสูงสุด
ตอโครงการพระราช 
ดําริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

44) สนับสนุนการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคภายใตโครงการ
ราชทัณฑปนสุข ทํา
ความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน 
กษัตริย 

กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรค ภายใตโครงการ
ราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ 
ศาสน กษัตริย 567,993 ราย 

กรมควบคุมโรค 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

ใหความสําคัญสูงสุด
ตอโครงการพระราช 
ดําริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

45) สนับสนุนการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี 

คัดกรองพยาธิใบไมตับในประชาชน
อายุ 15 ปข้ึนไป เม่ือพบผูติดพยาธิ
ใหการรักษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 941 ตําบล 

กรมควบคุมโรค 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

ใหความสําคัญสูงสุด
ตอโครงการ
พระราชดําริ 
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 

46) โครงการจัดตั้งและ
พัฒนาสุขศาลาพระราชทาน
ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กน ิษ ฐาธ ิราช เจ ากรมสม เด ็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหบริการสุขศาลาพระราชทาน
เขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  
รอยละ 10 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

ใหความสําคัญสูงสุด
ตอโครงการพระราช 
ดําริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

47) สนับสนุนการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคในถ่ินทุรกันดาร ตาม
โครงการพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จํานวนโรงเรียนท่ีมีการดําเนินการ
ตรวจคนหา รักษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโรคหนอนพยาธิในนักเรยีน 
(925 โรงเรียน) 

กรมควบคุมโรค 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 48) โครงการธํารงรักษา
พัฒนาสรางเสริมความ
เขมแข็งของระบบ
คุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทาง
การแพทยและ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย รพ.สมเด็จพระ
ยุพราช รพ.ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ รพ.ชัยพัฒน 

หองปฏิบัติการทางการแพทย ของ
โรงพยาบาล มีการพัฒนาเพ่ิมระดับ 
การธํารงรักษาระบบคุณภาพ หรือ
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO15189 
หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  
36 แหง 

กรมวิทยา 
ศาสตร
การแพทย 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

13) การเสริมสรางคน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

ใหความสําคัญสูงสุด
ตอโครงการพระราช 
ดําริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

49) สนับสนุนการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

จํานวน 220 อําเภอเสี่ยงท่ี
ดําเนินการตามมาตรการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนขับาในคน 

กรมควบคุมโรค 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี   

1) ดานความม่ันคง - 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 50) โครงการตําบล
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

1) รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว ไมนอยกวา 85 
2)  ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
1 ป ท่ีไดรับวัคซีน MMR1 ไมนอย
กวารอยละ 95 
3)  อัตราการตายของมารดาในพ้ืนท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต ไมเกิน 35 
ตอการเกิดมีชีพแสนคน 
4) ผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยและ
อุมเราะหไดรับการดูแลสุขภาพ รอย
ละ 95 

สป. (กองตรวจ
ราชการ) 

2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

- นโยบายเรงดวน ขอ 
4.5 เรงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
กัญชา กัญชง รวมถึง
พืชสมุนไพร เพ่ือ
นํามาใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมทาง

3) สมุนไพร กัญชา 
กัญชง 

51) สมุนไพร กัญชา 
กัญชง เพ่ือสุขภาพ สราง
เศรษฐกิจ 

1) มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทยแผนไทย เพ่ือการบูรณา
การ  ในรพ.สังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข รอยละ 50  
2)  เมืองสมุนไพรทุกแหง ผานเกณฑ
การประเมินเมืองสมุนไพร รอยละ 
60 

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

การแพทย 3) อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลคาการ
บริโภคสมุนไพร รอยละ 5  

2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

- นโยบายเรงดวน ขอ 
4.5 เรงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
กัญชา กัญชง รวมถึง
พืชสมุนไพร เพ่ือ
นํามาใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย 

3) สมุนไพร กัญชา 
กัญชง 

52) โครงการบูรณาการ
สงเสริมผลักดันสมุนไพร 
กัญชา กัญชง เพ่ือ
สุขภาพและเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑสุขภาพจากกัญชา กัญชง 
ไดรับอนุญาต  ภายใตกฎระเบียบ
ใหม 5 ผลิตภัณฑข้ึนไป 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

- นโยบายเรงดวน ขอ 
4.5 เรงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
กัญชา กัญชง รวมถึง
พืชสมุนไพร เพ่ือ
นํามาใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย 

3) สมุนไพร กัญชา 
กัญชง 

53) ยกระดับการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย
แผนไทยครบวงจร 

มีเสนทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ในเมืองสมุนไพร 5 เขต ใน 5 
จังหวัดเมืองสมุนไพร ไดแก จังหวัด
เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี  
สุราษฎรธานี และสงขลา รวม 50 
แหง 

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 

2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

- นโยบายเรงดวน ขอ 
4.5 เรงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
กัญชา กัญชง รวมถึง

2) เศรษฐกิจสุขภาพ 54) โครงการสงเสริม
และพัฒนาเมืองสุขภาพ 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีได
มาตรฐานการทองเท่ียว รอยละ 5 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พืชสมุนไพร เพ่ือ
นํามาใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย 

2) ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

2) เศรษฐกิจสุขภาพ  55) โครงการสงเสริม
และพัฒนาระบบการ
กักกันตัวสาหรับ
ชาวตางชาติในสถานท่ีรัฐ
กําหนดรองรับมาตรการ
ผอนปรนของรัฐบาล 

สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก
หรือสถานกักกันตัวในกิจการเพ่ือ
สุขภาพ ๖ ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน
ตามเกณฑการรับชาวตางชาติ  
เพ่ิมข้ึน รอยละ 5 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

9) องคกรแหง
ความสุข 

56) โครงการ Happy 
MOPHกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แหงความสุข 

องคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพและ
เปนตนแบบ จังหวัดละ 1 แหง กรม
วิชาการละ 1 แหง 

สป. (กยผ. / 
กรมสุขภาพจิต) 

๓) ยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 57) โครงการผลิตแพทย
เพ่ือชาวชนบท 

1)นักศึกษาจะรับใหม 1,139 คน 
2) นักศึกษาปจจุบันชั้นปท่ี 2-6 
5,321 คน 
3) นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
979 คน 
 
 
 

สป. (สบพช.) 



แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

37 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 58) โครงการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) สําหรับ
สถานพยาบาล  

รอยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 

- รพศ./รพท. รอยละ 98 
- รพ.สังกัดกรม รอยละ 98 
- รพช. รอยละ 80 

สป. (กบรส.) 

6) ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

-  12) การปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยตุิธรรม 

8) ธรรมาภิบาล 59) โครงการยกระดับ
คุณธรรม และความ
โปรงใสในการเนินงาน 
ของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

รอยละของหนวยงานในสงักัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมิน ITA  
รอยละ 92 

สป. (ศปท.) 

6) ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

6) ระบบบริการ
กาวหนา 

60) โครงการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพสู Smart 
Hospital 

1) รอยละของหนวยบริการท่ีเปน 
Smart Hospital รพ. ระดับ A, S, 
M1, M2 รอยละ 80 
2) รอยละของหนวยบริการท่ีเปน 
Smart Hospital รพ. ระดับ F1, F2, 
F3  รอยละ 50 
3) รอยละของหนวยบริการท่ีเปน 
Smart Hospital รพ. นอกสังกัด 
สป.สธ. รอยละ 80 
 

สป. (กบรส.) 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

8) ธรรมาภิบาล  61) โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

1) ประชาชนท่ีมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน  
2) ครัวเรือนท่ีเกิดวิกฤติทางการเงิน
จากการจายคารักษาพยาบาลลดลง 

สปสช. 

4) ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

6) ระบบบริการ
กาวหนา 

62) โครงการยกระดับ
บัตรทอง สูหลักประกัน
สุขภาพยุคใหม 

1) ประชาชนท่ีเจ็บปวยไปรับบริการ
กับหมอประจําครอบครัว ในหนวย
บริการปฐมภูมิท่ีไหนก็ได ในพ้ืนท่ีนํา
รอง กทม.และปริมณฑล และเขต 9  
187,368 ราย  
2) โรคมะเร็งไปรับบริการท่ีไหนก็ได
ท ี่พ ร อ ม  (ท ัว่ ป ร ะ เท ศ )  5 5 0 ,0 0 0  ค ร ั้ง   
3) ยายหนวยบริการไดสิทธิทันที  
ไมตองรอ 15 วัน (ท่ัวประเทศ) 
1,325,835 ราย  

สปสช. 

6) ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

8) ธรรมาภิบาล  63) โครงการบริหาร
จัดการดานการเงินการ
คลัง 

ไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน ระดับ 6 และ 
ระดับ 7 

สป. (กอง
เศรษฐกิจฯ) 

6) ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 64) โครงการลดความ
เหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน 

มีผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ รายการ
ชุดสิทธิประโยชนกลางการดูแลปฐม
ภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ  
3 ระบบ 

สป. (กอง
เศรษฐกิจฯ) 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

- นโยบายเรงดวน ขอ 
4.5 เรงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
กัญชา กัญชง รวมถึง
พืชสมุนไพร เพ่ือ
นํามาใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย 

3) สมุนไพร กัญชา 
กัญชง 

65) โครงการวิจัยพัฒนา
และผลิตสารสกัด
ตนแบบกัญชาทาง
การแพทย 

มีระบบปลูกกัญชาแบบภายในอาคาร
พรอมใชงาน 

องคการเภสัช
กรรม 

2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

- นโยบายเรงดวน ขอ 
4.5 เรงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
กัญชา กัญชง รวมถึง
พืชสมุนไพร เพ่ือ
นํามาใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย 

3) สมุนไพร กัญชา 
กัญชง 

66) โครงการพัฒนา
กัญชาทางการแพทย 

หองปฏิบัติ การตรวจวิเคราะหยาฆา
แมลงและโลหะหนักในวัตถุดิบ สาร
สกัดกัญชา และผลิตภัณฑท่ีมีกัญชา/
กัญชง ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
จํานวน 6 หอง ปฏิบัติการ 

กรมวิทยา 
ศาสตร
การแพทย 

2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 67) โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
บุคลากรทางการแพทย
และเครือขายนักวิจัย
R2R ทุกภูมิภาค เพ่ือ
ตอบสนองกับ

รอยละ ๔๐ ผลงานวิจัย/ R2R ดาน
สุขภาพท่ีใหหนวยงานตาง ๆนําไปใช
ประโยชน 

สป. (สํานัก
วิชาการ
สาธารณสุข) 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

6) ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

- 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

- 68) โครงการกฎหมายท่ี
ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนา 

ปรับปรุงกฎหมาย ใหมีความ
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
ทันสมัย ไมสรางภาระแกประชาชน 
เพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชน
และเปนเครื่องมือในการชวย
ปฏิบัติงาน 
 

สป. (กอง
กฎหมาย) 
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สวนท่ี 3  
 

รายละเอียดโครงการสาํคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
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1. สรุปโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
 

 หนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขระดับกรม หนวยงานระดับสํานัก/ศูนย/สํานักงาน/สถาบัน/
กลุมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข 
มี โ ครงการสํ า คัญตามนโยบายและยุทธศาสตร ของกระทรวงสาธารณสุ ข  ประจํ าป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64 จํานวนวน 68 โครงการ ท่ีจะตองรายงานตามแผนติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ 
 
 จํานวนโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จําแนกตาม
หนวยงาน 
 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ 
(บาท) 

๑. กรมการแพทย 9 2,835,873,220 
๒. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 3 22,346,550 
๓. กรมควบคุมโรค 8 326,079,100 
๔. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 5 73,420,000 
๕. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5 49,115,191 
๖. กรมสุขภาพจิต 5 34,188,300 
๗. กรมอนามัย 7 126,898,200 
๘. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5 56,093,970 
๙. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   17 2,824,589,927 

๑๐. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิ 1 1,856,800 
๑๑. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 2 143,817,814,100 
12. องคการเภสัชกรรม 1 - 

 รวม 68 150,168,275,358 
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2. งบประมาณโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 งบประมาณโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย  (7 โครงการ) 

1 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 11,534,600 กรมอนามัย 
2 โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

เด็กอายุ 2 - 6 ป 
17,580,300 กรมอนามัย 

3 โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา ๘,๔๑๐,๑00 กรมสุขภาพจิต 
4 โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน ๗,๗๒๙,๙00 กรมสุขภาพจิต 
5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ 
47,459,500 กรมอนามัย 

6 โครงการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพและสุข
ภาวะใหแกประชาชน 

10,430,000 กรมอนามัย 

7 โครงการ 10 ลานครอบครัวไทย ออกกําลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

18,287,000 กรมอนามัย 

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  (1 โครงการ) 
8 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.) 
14,926,000 สป. (สํานักสนับสนุนระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ) 
แผนงานท่ี 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ  (11 โครงการ) 

9 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของศูนย
ปฏิบัติการภาวะทางสาธารณสุขของหนวยงาน
ระดับชาติ 

839,600 กรมควบคุมโรค 

10 โครงการพัฒนากําลังคนดานระบาดวิทยา
ภาคสนามเพ่ือรองรับสถานการณการระบาด
ของโรค Covid-19 

6,874,400 กรมควบคุมโรค 

11 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังและปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหมอุบัติซํ้าตามมาตรการ
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19   

1,700,000 กรมควบคุมโรค 

12 โครงการสรางความม่ันคงดานยาและเวชภัณฑ
ในภาวะฉุกเฉิน (กรณี COVID-19) 

4,381,600 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
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13 โครงการบริหารจัดการระบบสํารองทรัพยากร
และสงกําลังบํารุงในสถานการณฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุขของประเทศ 

85,800 สป. 
(กองสาธารณสุขฉุกเฉิน) 

14 โครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรีย วัณโรค 
และยุติปญหาเอดส 

245,182,200 กรมควบคุมโรค 

15 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 

9,244,400 กรมอนามัย 

16 โครงการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพใหมี
ความรวดเร็ว โปรงใส มีประสิทธิภาพ 

23,801,900 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

17 โครงการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพกลุม
เสี่ยงทางสื่อออนไลน 

1,553,700 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

18 โครงการสรางความรอบรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการบริโภคดวยปญญา 

17,500,000 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

19 โครงการฟนฟูจิตใจในสถานการณระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

6,100,000 กรมสุขภาพจิต 

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม  (1 โครงการ) 
20 โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสงเสริม

อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการ
สาธารณสุข 

12,362,400 กรมอนามัย 

บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ  (4 โครงการ) 

21 โครงการพัฒนาระบบสขุภาพปฐมภูมิ 234,707,200 สป. (สํานักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ) 

22 โครงการสรางเสริมศักยภาพ อสม. ในการ
จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 

32,020,231 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

23 โครงการชุมชนสรางสุขโดยกลไกตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

3,757,040 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

24 โครงการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน 

1,000,000 กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  (16 โครงการ) 
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีการใช

ยาอยางสมเหตุผล (RDU)และการจัดการการดื้อ
ยาตานจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาล 

634,000 สป. 
(กองบริหารการสาธารณสุข) 

26 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

- กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
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27 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผูปวยโรค
ซึมเศรา 

๖,๕๑๑,๔๐๐ กรมสุขภาพจิต 

28 โครงการปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตาย
ในคนไทย 

๕,๔๓๖,๙๐๐ กรมสุขภาพจิต 

29 โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือ
ลดอัตราตายของผูสูงอายุ 

3,600,000 กรมการแพทย 

30 โครงการ "ตรวจหู...ใหรูวาหนูไดยิน" 1,721,000 กรมการแพทย 
31 โครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัวไทย 1,500,000 กรมการแพทย 
32 โครงการ มะเร็งรักษาไดทุกท่ี ท่ีมีความพรอม 

(Cancer Anywhere) 
4,426,000 กรมการแพทย 

33 โครงการพัฒนาระบบบริการ ผาตัดวันเดียวกลับ 
และการผาตัดแผลเล็ก 

3,000,000 กรมการแพทย 

34 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูสูงอายุใน
สถานบริการสุขภาพแตละระดับ เพ่ือผูสูงอายุ
ไดรับการดูแลรักษา สงตออยางเหมาะสม 

3,344,300 กรมการแพทย 

35 โครงการพัฒนาระบบการปองกันโรคระดับทุติย
ภูมิ เพ่ือดูแลรักษากลุมอาการหรือโรคท่ีพบบอย
ในผูสูงอายุ 

5,433,400 กรมการแพทย 

36 โครงการเตรียมความพรอมระบบบริการสุขภาพ
สําหรับกลุมวัยทํางานอายุมากในสถานบริการ
เครือขายคลินิกโรคจากการทํางาน 

4,725,600    กรมการแพทย 

37 โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผูปวยยาเสพติด
แบบไรรอยตอจากโรงพยาบาลสูชุมชน 

3,252,500 กรมการแพทย 

38 โครงการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพดานยาเสพ
ติดแบบบูรณาการ 

๔๕๘,๔๒๐,๓๐๐ สป. 
(ศอ.ปส.) 

39 โครงการสนับสนุนแกไขปญหาผูเสพยาเสพติด 
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
หองปฏิบัติการ 

62,143,600 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

40 โครงการลดความแออัดทางหองปฏิบัติการ 1,276,400 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ  (3 โครงการ) 

41 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบาย “เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี” 

๑,๘๕๖,๘๐๐ สถาบันพัฒนาการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ 

42 โครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวย 1,098,840 สป. (กองบริหารการ
สาธารณสุข) 

43 โครงการปฏิรูปหองฉุกเฉินและการพัฒนา
โรงพยาบาลจตุรทิศ 

635,160 สป. (กองบริหารการ
สาธารณสุข) 
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แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ  (7 โครงการ) 
44 สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

ภายใตโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือ
ชาติ ศาสน กษัตริย 

28,617,900 กรมควบคุมโรค 

45 สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

13,050,000 กรมควบคุมโรค 

46 โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

11,027,920 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

47 สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคใน
ถ่ินทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

6,500,000 กรมควบคุมโรค 

48 โครงการธํารงรักษาพัฒนาสรางเสริมความ
เขมแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานหอง 
ปฏิบัติการทางการแพทยและหองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน 

2,000,000 กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย 

49 สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี   

23,315,000 กรมควบคุมโรค 

50 โครงการตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

41,320,700 สป.  
(กองตรวจราชการ) 

แผนงาน ท่ี 9 : อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
(5 โครงการ) 

51 สมุนไพร กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ สราง
เศรษฐกิจ 

18,676,250 กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

52 โครงการบูรณาการสงเสริมผลักดันสมุนไพร 
กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพและเศรษฐกิจ 

8,856,770 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

53 ยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทยแผนไทยครบวงจร 

3,670,300 กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

54 โครงการสงเสริมและพัฒนาเมืองสุขภาพ 1,800,000 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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55 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการกักกันตัว
สาหรับชาวตางชาติในสถานท่ีรัฐกําหนดรองรับ
มาตรการผอนปรนของรัฐบาล 

510,000 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  (2 โครงการ) 
56 โครงการ Happy MOPHกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงแหงความสุข 
14,885,740 สป. (กองยุทธศาสตรและ

แผนงาน) 
57 โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท 2,044,792,700 สป. (สบพช.) 

บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนงาน 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  (2 โครงการ) 
58 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐาน (HA) สําหรับสถานพยาบาล 
872,500 สป. (กองบริหารการ

สาธารณสุข) 
59 โครงการยกระดับคุณธรรม และความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

6,861,910 สป. (ศปท) 

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ (1 โครงการ) 
60 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน

สุขภาพสู Smart Hospital 
430,000 สป. (กองบริหารการ

สาธารณสุข) 
แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ  (4 โครงการ) 

61 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 142,364,814,100 สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

62 โครงการยกระดับบัตรทอง สูหลักประกัน
สุขภาพยุคใหม 

1,453,000,000 สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

63 โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 108,167 สป. (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ) 

64 โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน 4,610,910.00              สป. (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ) 

แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ  (4 โครงการ) 
65 โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตสารสกัดตนแบบ

กัญชาทางการแพทย 
- องคการเภสัชกรรม 

66 โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย 7,000,000 กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย 
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ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

67 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากรทาง
การแพทยและเครือขายนักวิจัยR2R ทุกภูมิภาค 
เพ่ือตอบสนองกับสถานการณระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- สป. 
(สํานักวิชาการสาธารณสุข) 

แผนงานท่ี 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ  (1 โครงการ) 
68 โครงการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 200,000 สป. (กองกฎหมาย) 
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3. แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลศิ (PP&P Excellence) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย  
1 โครงการ

มหัศจรรย 
1,000 วันแรก
ของชีวิต 

1. เพ่ือขับเคลื่อน
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิต และ 
พัฒนาจังหวัดตนแบบ
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิต 

1. จังหวัดมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต
เขตสุขภาพ 
ละ 2 จังหวัด 
2. ตําบลขับเคลื่อน
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิต จํานวน 
2,634  ตําบล 
3. สื่อดิจิตอล สงเสริม
โภชนาการสตรแีละเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 2 เรื่อง 
 

สรางเครือขาย
ความรวมมือ
การขับเคลื่อน 
การ
ดําเนินงาน 
มหัศจรรย  
1,000 วัน
แรกของชีวิต 
เพ่ือเด็กอายุ 0 
- 5 ป 
สูงดีสมสวน 

รณรงคสื่อสาร
การบริโภค
อาหารเด็ก 
ตามวัย, 
อาหารหญิง
ตั้งครรภ 
และหญิงให
นม 
บุตร 

ทุกอําเภอ 
มีตําบล
ขับเคลื่อน
มหัศจรรย 
1,000 วัน
แรกของชีวิต 
อยางนอย
อําเภอละ 3 
ตําบล 
 

1. มีจังหวัด
ตนแบบ
มหัศจรรย 
1,000 วัน
แรกของชีวิต  
เขตสุขภาพละ 
2 จังหวัด 
2. Best 
Practice การ
ดําเนินงาน
มหัศจรรย 
1,000 วัน
แรกของชีวิต  
จํานวน 12 
แหง 
 

1. ขับเคลื่อนมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต 
2. พัฒนาระบบเฝาระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กอายุ    
0 - 5 ป 
 
 

11,534,600 
 
 
 

กรมอนามัย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

2 โครงการสงเสริม
การเจรญิเตบิโต
และพัฒนาการ
เด็กอายุ  
2 - 6 ป 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเฝาระวังและ
สงเสริมการเจรญิเตบิโต
และพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยใหมีสุขภาพ
แข็งแรง สูงดีสมสวน
พัฒนาการสมวัย 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีสุขภาพและ
พัฒนาการท่ีสมวัยโดย
การบูรณาการความ
รวมมือ 4 กระทรวง 
3 . เพ ื่อ ข ับ เค ล ื่อ น ต น แ บ บ
ส ถ าน พ ัฒ น า เด ็ก ป ฐ ม ว ัย  
“ เล น เป ล ี่ย น โล ก ”  
4. เพ่ือสรางความรอบรู
ดานสุขภาพ ของพอแม 
ผูเลีย้งดูเด็กในการ
สงเสริมสุขภาพกลุมเด็ก
แรกเกิดถึง 5 ป 
5. เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ เปนศูนยการ
เรียนรูใหกับพอ แม ผู
เลี้ยงดเูด็ก นําสูการเลี้ยง
ดูและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กท่ีบาน 

1. สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 50 แหง
ผานเกณฑระดับตน 
2. ตนแบบสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย “เลนเปลี่ยน
โลก” จํานวน 76 แหง 
3. รายงานสถานการณ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
1 ฉบับ 
 

1. ขับเคลื่อน
งานมาตรฐาน
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
แหงชาติ  
ในระดับพ้ืนท่ี 
2. พัฒนา
เครือขาย
ขับเคลื่อน
ตนแบบ 
สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  
“เลนเปลี่ยน
โลก” ระดับเขต
สุขภาพ 
3. พัฒนา
ศักยภาพ 
ทีมประเมิน
ติดตาม
พัฒนาการเด็ก 
ดวยเครื่องมือ 
Denver II 
 
 

1. พัฒนา
ศักยภาพครู
ผูดูแลเด็ก  
ดานการจดั
ประสบการณ
การเรยีนรูและ
การเลน 
สําหรับ 
เด็กปฐมวัย 
2. เยี่ยมเสริม
พลัง   

ตนแบบ 
สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  
“เลนเปลี่ยน
โลก” 
จํานวน 76 
แหง 

สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย
สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
50 แหงผาน
เกณฑระดับ
ตน 
 

1. ขับเคลื่อนมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ 
2. สงเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ 2-6 ป 
  

17,580,300 กรมอนามัย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

3 โครงการ
เสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก
ลาชา 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหเด็กปฐมวัย 
กลุมเสี่ยงไดรับการ
ติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล
ตอเน่ือง 
2. เพ่ือใหเด็กพัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุน 
จนมีพัฒนาการสมวัย 
3. เพ่ือให รพช. มีระบบ
ดูแลชวยเหลือเด็ก
พัฒนาการลาชาท่ีมี
คุณภาพตามแนวทาง 
ท่ีกําหนด 
4. เพ่ือใหเด็กปฐมวัย
ไดรับการเสรมิสราง
ความฉลาดทางอารมณ/
คิดเปน คิดดี คิดให                                                                                                                                                                                                                                                               
5. พัฒนาหนวยบริการ 
ใหมีการประเมินดวย
เครื่องมือ TDAS   

เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการ
คัดกรองแลวพบวามี
พัฒนาการลาชาแลว
ไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือมาตรฐาน
อ่ืน รอยละ 70  

รอยละ 30 
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับ
การคัดกรอง 
แลวพบวามี
พัฒนาการ
ลาชาแลว
ไดรับการ
กระตุน
พัฒนาการ
ดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน  
 

รอยละ 45 
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับ
การคัดกรอง 
แลวพบวามี
พัฒนาการ
ลาชาแลว
ไดรับการ
กระตุน
พัฒนาการ
ดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน  
 

รอยละ 60 
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับ
การคัดกรอง 
แลวพบวามี
พัฒนาการ
ลาชาแลว
ไดรับการ
กระตุน
พัฒนาการ
ดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน  
 

รอยละ 70
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับ
การคัดกรอง
แลวพบวามี
พัฒนาการ
ลาชาแลว
ไดรับการ
กระตุนพัฒนาการ 
ดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน  
 

1. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดวย การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาเด็กไทย คิดเปน คิดดี 
คิดให   
2. พัฒนานวัตกรรม/
เทคโนโลยี เพ่ือไปใชในเขต
สุขภาพ 3 เรื่อง 
3. พัฒนาหนวยบริการใหมี
การประเมินดวย TDAS (เพ่ิม
การเขาถึงบริการโรคออทิ
สติก (ASD) โดยการใช
เครื่องมือวินิจฉัยภาวะ       
ออทิสซึมระยะเริ่มแรก
สําหรับเด็กไทย (TDAS) 
4. สนับสนุนการพัฒนา
ระบบจัดบริการดูแล
ชวยเหลือเด็กพัฒนาการ
ลาชาอยางตอเน่ือง / นิเทศ
ติดตาม  

๘,๔๑๐,๑00 กรมสุขภาพจิต  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

4 โครงการสราง
เสรมิสุขภาพจิต
เด็กไทยวัยเรียน 

1. เพ่ือใหเด็กวัยเรียน
กลุมเสี่ยงตอระดับ
สติปญญาต่าํกวา
มาตรฐาน ปญหาการ
เรียนรู ออทิสติก และ
ปญหาพฤติกรรม-
อารมณ ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ 
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือเสรมิสราง
สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน 

เด็กวัยเรียน 
กลุมเสี่ยงตอระดับ
สติปญญาต่าํกวา
มาตรฐาน ปญหาการ
เรียนรู ออทิสติก และ
ปญหาพฤติกรรม-
อารมณ ไดรับการดูแล
ชวยเหลือจนดีข้ึนรอยละ 
90 
 
 

- รอยละ 80 
ของเด็กวัย
เรียนกลุมเสี่ยง
ตอระดับ
สติปญญาต่าํ
กวามาตรฐาน
ปญหาการ
เรยีนรู ออทิ
สตกิ และ
ปญหา
พฤติกรรม-
อารมณ ไดรับ
การดูแล
ชวยเหลือ จนดี
ข้ึน 
 

- รอยละ 90
ของเด็กวัยเรียน
กลุมเสี่ยงตอ
ระดับ
สติปญญาต่าํ
กวามาตรฐาน
ปญหาการ
เรียนรู ออทิสติก 
และปญหา
พฤติกรรม-
อารมณ ไดรับ
การดูแล
ชวยเหลือ 
จนดีข้ึน 
 

1. ช้ีแจงการดําเนินงานแก
ผูรับผิดชอบงานสงเสริม
สุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ี
ดําเนินงานพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (TOT) 
3. พัฒนาศักยภาพ
ผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจิต
เพ่ือเปนโคชสําหรับครู 
4. สํารวจสถานการณระดับ
สติปญญาเด็กไทย 
5. พัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการควบคุม
ตนเอง (Self – Control) 
เพ่ือปองกันพฤติกรรมการ
รังแกกัน (Bullying) ในเด็ก
ประถมศึกษาท่ี 1-3 ไปใชใน
เขตสุขภาพ ในรูปแบบสื่อ
ออนไลน 
 
 
 
 

๗,๗๒๙,๙00 กรมสุขภาพจิต  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

5 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุใน
ชุมชนแบบ
บูรณาการ 

1. เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ
การประเมินคดักรอง
สุขภาพและเขาถึงระบบ
บริการสุขภาพอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว
เชิงปองกัน และ ระบบ
การดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว  
3. เพ่ือสงเสริมให
ผูสูงอายไุทยมสีุขภาพดี 
และมีพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีพึงประสงคภายใต
แนวคิด “สุขเพียงพอ 
ชะลอชรา ชีวายืนยาว” 
4. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีอยู
ในภาวะพ่ึงพิงไดรับการ
ดูแล/ บริการดาน
สาธารณสุขถึงท่ีบาน
อยางตอเน่ือง พัฒนาชุด
สิทธิประโยชน จาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  
5. เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน การพัฒนา
เมือง/ชุมชนท่ีมีการ
ดําเนินงาน Age-

1. ผูสูงอายุไดรับการ
ประเมินคัดกรอง
ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตร
ประจําวัน ดัชนีบารเธล
เอดีแอล (Barthel 
Index for Activities 
of Daily Living : ADL 
จํานวน 8,000,000 คน 
2. จํานวนผูสูงอายุท่ี
เขาถึงระบบการดูแลและ
สงเสริมสุขภาพ จํานวน 
300,000 คน 
3. ประชากรสูงอายุท่ีมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค รอยละ 50 
4. ตําบลท่ีมีระบบการ
สงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care)  
ในชุมชนผานเกณฑ  
รอยละ 92 
5. ผูสูงอายุมีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแลตาม
แผนการดูแลรายบุคคล 
(Care Plan) รอยละ 
85 

1. ผูสูงอายุ
ไดรับการ
ประเมินและ
คัดกรอง
สุขภาพ
เบ้ืองตน 
2. พัฒนา
คูมือ/แนวทาง 
(Care plan 
ผาน AI,
มาตรฐานการ
ใหบริการ
สถานดูแล
ผูสูงอายุท่ีบาน
ในชุมชน, การ
รับรอง
หลักสตูร, 
ชมรมผูสูงอายุ
คุณภาพดาน
สุขภาพ, 
Individual 
Wellness 
Plan) 
3. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 
ภาคีเครือขาย 

1. ผูสูงอายุ
ไดรับการ
ประเมินและ
คัดกรอง ADL 
อยางนอย 
7,000,000 
คน 
2. รอยละ 90 
ของตําบลท่ีมี
ระบบการ
สงเสริม
สุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผาน
เกณฑ 
3. รอยละ 80 
ของผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแล
ตาม Care 
Plan 
4. รอยละ 40 
ของประชากร
สูงอายุท่ีมี
พฤติกรรม

1. ผูสูงอายุ
ไดรับการ
ประเมินและ
คัดกรอง ADL 
อยางนอย 
7,500,000 
คน 
2. รอยละ 91 
ของตําบลท่ีมี
ระบบการ
สงเสริม
สุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผาน
เกณฑ 
3. รอยละ 83 
ของผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแล
ตาม Care 
Plan 
4. รอยละ 45 
ของประชากร
สูงอายุท่ีมี
พฤติกรรม

1 . ผ ูส ูง อ า ย ุ
ได ร ับ ก า ร
ป ร ะ เม ิน แ ล ะ
ค ัด ก ร อ ง  ADL 
อ ย า งน อ ย  
8 ,0 0 0 ,0 0 0  
ค น  
2 . ร อ ย ล ะ  9 2  
ข อ งต ํา บ ล ท ี่ม ี
ร ะ บ บ ก า ร
ส ง เส ร ิม ส ุข ภ าพ
ด ูแ ล ผ ูส ูง อ า ย ุ
ร ะ ย ะ ย า ว  
(Long Term 
Care) ใน ช ุม ช น
ผ า น เก ณ ฑ  
3 . ร อ ย ล ะ  8 5  
ข อ งผ ูส ูง อ า ย ุท ี่
ม ีภ า ว ะ พ ึ่ง พ ิง
ได ร ับ ก า ร ด ูแ ล
ต าม  Care 
Plan 
4 . ร อ ย ล ะ  5 0  
ข อ งป ร ะ ช า ก ร
ส ูง อ า ย ุท ี่ม ี
พ ฤ ต ิก ร ร ม
ส ุข ภ าพ ท ี่พ ึง

1. สงเสริม สนับสนุนการ
ประเมินคัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุ (ADL) 
2.  พัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวเชิง
ปองกัน(Preventive Long 
Term Care) 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล 
Long Term Care ท่ี
ทันสมัยเหมาะสมในการดูแล
ผูมีภาวะพ่ึงพิงกลุมวัย
ผูสูงอายุ และวัตกรรมการ
สงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  
4. พัฒนามาตรฐานแนว
ทางการใหบริการผูสูงอายุท่ี
บานในชุมชน และรับรอง
หลักสตูรดานผูสูงอายุ และ
อบรม Care Manager 
หลักสตูรฟนฟู 
5.  สรางพัฒนาพ้ืนท่ี
ตนแบบเมือง/ชุมชนท่ีเปน
มิตรกับผูสูงอาย ุ
6. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
Health Literacy ใน
ผูสูงอาย ุ
 
 

47,459,500 กรมอนามัย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

friendly 
Communities/   
Cities 
 

6. มีการดําเนินงาน
พัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบ
เมือง/ชุมชนท่ีเปนมิตร
กับผูสูงอายุ อยางนอย
เขตสุขภาพละ 2 เมือง/
ชุมชน 
 

4. พ้ืนท่ีมีแผน 
การขับเคลื่อน 
การ
ดําเนินงาน 
 

สุขภาพท่ีพึง
ประสงค 
5. มีการ
ดําเนินงาน
พัฒนาพ้ืนท่ี
ตนแบบเมือง/
ชุมชนท่ีเปน
มิตรกับ
ผูสูงอาย ุ
6. มีการ
ดําเนินงาน
พ้ืนท่ีตนแบบ
การ
ดําเนินงาน
สงเสริม
สุขภาพแบบ
ผสมผสาน 
Long Term 
Care และ 
Intermediat
e Care  
ระดับชุมชน 
 

สุขภาพท่ีพึง
ประสงค 
5. มีการ
ดําเนินงาน
พัฒนาพ้ืนท่ี
ตนแบบเมือง/
ชุมชนท่ีเปน
มิตรกับ
ผูสูงอาย ุ
6. มีการ
ดําเนินงาน
พ้ืนท่ีตนแบบ
การ
ดําเนินงาน
สงเสริม
สุขภาพแบบ
ผสมผสาน 
Long Term 
Care และ 
Intermediat
e Care  
ระดับชุมชน 
 

ป ร ะ ส งค                            
5 . ม ีก า รด ํา เน ิน  
ง าน พ ัฒ น า
พ ื้น ท ี่ต น แ บ บ
เม ือ ง /ช ุม ช น ท ี่
เป น ม ิต ร ก ับ
ผ ูส ูง อ า ย ุอ ย า ง
น อ ย เข ต
ส ุข ภ าพ ล ะ  2  
เม ือ ง /ช ุม ช น  
6 . ม ีก า ร
ด ํา เน ิน ง าน
พ ื้น ท ี่ต น แ บ บ
ก า ร ด ํา เน ิน ง าน
ส ง เส ร ิม ส ุข ภ าพ
แ บ บ ผ ส ม ผ ส าน   
Long Term 
Care แ ล ะ  
Intermediate 
Care  
ร ะ ด ับ ช ุม ช น  
อ ย า งน อ ย  
เข ต ส ุข ภ า พ ล ะ  
2  แ ห ง  
7 . ผ ูส ูง อ า ย ุท ี่ม ี
ภ า ว ะ พ ึ่ง พ ิง ม ี 
ADL เพ ิ่ม ข ึ้น  

6. การขับเคลื่อนการบูรณา
การความรวมมือเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

6 โครงการสงเสริม
ความรอบรูดาน
สุขภาพและสุข
ภาวะใหแก
ประชาชน 

1. เพ่ือใหเกิดผลกระทบ
ในวงกวางไปสูการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถึงประสงค
และกํากับ ตดิตาม และ
ประเมินผลการ
ขับเคลื่อนงานความรอบ
รูดานสุขภาพระดับเขต
สุขภาพและประเทศ
อยางตอเน่ือง 

1. ขอมูลความรอบรู
ดานสุขภาพของผู
ลงทะเบียนโครงการ 10 
ลานครอบครัวไทย 1 
ชุด 
2. กลไกตอบโตขอมูล
และขาวสุขภาพท่ีเสีย่ง
และเท็จจากอินเตอรเน็ต 
1 กลไก 
3. องคความรูเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานความรู
ดานสุขภาพ 3 ฉบับ  

- ขอมูลความ
รอบรูดาน
สุขภาพของ 
ผูลงทะเบียน
โครงการ 10 
ลานครอบครัว
ไทยฯ 1 ชุด 
- กลไกตอบโต
ขอมูลและขาว
สุขภาพท่ีเสี่ยง
และเท็จจาก
อินเตอรเน็ต  
1 กลไก 
- องคความรู
เรื่องความ
รอบรูดาน
สุขภาพ 
 

- ขอมูลความ
รอบรูดาน
สุขภาพของผู
ลงทะเบียน
โครงการ 10 
ลานครอบครัว
ไทยฯ 1 ชุด 
- กลไกตอบโต
ขอมูลและขาว
สุขภาพท่ีเสี่ยง
และเท็จจาก
อินเตอรเน็ต 
1 กลไก 
- องคความรู
เรื่องความ
รอบรูดาน
สุขภาพ 
- องคความรู
และเครื่องมือ
ขับเคลื่อนงาน
ความรอบรู
ดานสุขภาพใน
ระดับพ้ืนท่ีและ
เขตสุขภาพ 5 
ประเภท 

- ขอมูลความ
รอบรูดาน
สุขภาพของผู
ลงทะเบียน
โครงการ 10 
ลานครอบครัว
ไทยฯ 1 ชุด 
- กลไกตอบโต
ขอมูลและขาว
สุขภาพท่ีเสี่ยง
และเท็จจาก
อินเตอรเน็ต 
1 กลไก 
- องคความรู
เรื่องความ
รอบรูดาน
สุขภาพ 
 

- ขอมูลความ
รอบรูดาน
สุขภาพของผู
ลงทะเบียน
โครงการ 10 
ลานครอบครัว
ไทยฯ 1 ชุด 
- กลไกตอบโต
ขอมูลและขาว
สุขภาพท่ีเสี่ยง
และเท็จจาก
อินเตอรเน็ต  
1 กลไก 
- องคความรู
เรื่องความ
รอบรูดาน
สุขภาพ 
 

1. สรางเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพคนทุกชวงวัยทุก
รูปแบบและทุกชองทาง 
2. พัฒนาระบบเฝา   ระวัง 
ปกปองและควบคุมปจจัย
เสี่ยงในระดับองคกร ชุมชน 
และบุคคล 
3. ผลักดันใหเกิดการ
กําหนด นโยบาย กลไก
มาตรการ ปกปอง และ
ควบคุมปจจัยเสี่ยง  ในทุก  
หนวยงาน ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน ทองถ่ิน 
4. ศึกษาวิจัย สราง
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ความรอบรูดานสุขภาพ 
 

10,430,000 กรมอนามัย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

7 โครงการ 10 
ลานครอบครัว
ไทย ออกกําลัง
กาย เพ่ือสุขภาพ 

1. เพ่ือสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับ
ประชาชนทุกกลุมวัย 
2. เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนทุกกลุมวัย 
มีความรอบรูดาน
สุขภาพดานกิจกรรมทาง
กาย 

1. จํานวนครอบครัวไทย 
มีความรอบรูดาน
สุขภาพ 5,000,000 
ครอบครัว 
2. จํานวนตนแบบการ
ขับเคลื่อนชุมชนรักการ
ออกกําลังกาย จํานวน 
12 แหง 

1. มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
2. จํานวน
ครอบครัวไทย 
มีความรอบรู
ดานสุขภาพ  
1,350,000 
บัญชี 

จํานวน
ครอบครัวไทย 
มีความรอบรู
ดานสุขภาพ  
1,500,000 
บัญชี 

1. จํานวน
ครอบครัวไทย 
มีความรอบรู
ดานสุขภาพ 
3,000,000 
บัญชี 
2. มีการ
ขับเคลื่อน 
งานสงเสรมิ
การ 
ออกกําลังกาย  
77 จังหวัด 

1. จํานวน
ครอบครัวไทย 
มีความรอบรู
ดานสุขภาพ  
5,000,000 
บัญชี 
2. จํานวน
ตนแบบการ
ขับเคลื่อน
ชุมชนรักการ
ออกกําลังกาย 
12 แหง 
 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูล
โครงการ 10 ลานครอบครัว
ไทยออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ และระบบเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน 
2. การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสรมิการออก
กําลังกายโดยมีชุมชนเปน
ฐาน 
3. การขับเคลื่อนมหกรรม 
“กาวทาใจ Season 3” 
4. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
แผนการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,287,000 กรมอนามัย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

 แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
8 โครงการการ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและดูแล
กลุมเปราะบางในพ้ืนท่ี
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
โดยใชหลักการ “พ้ืนท่ี
เปนฐาน ประชาชนเปน
ศูนยกลาง” เปนไปตาม
เจตนารมณของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนท่ี  
พ.ศ. 2561 

มีคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ท่ีมี
คุณภาพ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและดูแลกลุม
เปราะบางไดอยางเปน
รูปธรรม 

- มีการประชุม 
ทบทวน
คัดเลือก
ประเด็นท่ี
สําคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ี
ท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
มาดําเนินการ
พัฒนาหรือ
แกไขปญหา 
อยางนอย 2 
ประเด็น และ
กําหนด
เปาหมายการ
ดูแลกลุม
เปราะบาง 
- มีการ
ประเมิน
ตนเอง และ
วางแผนการ
พัฒนา 
 
 
 

- มี
คณะทํางาน 
วางแผน
แนวทางใน
การขับเคลื่อน
ประเด็นการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ตามท่ีพ้ืนท่ี
กําหนด  
- มีการบริหาร
จัดการ 
ทรัพยากรของ
ทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของใน
การขับเคลื่อน
ประเด็นฯการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนและ
ดูแลกลุม
เปราะบาง 

- มีการติดตาม
เสรมิพลังและ
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนและ
ดูแลกลุม
เปราะบาง  
 

- อําเภอมีการ
ดําเนินงาน
และผาน
เกณฑการ
ประเมินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ี
มีคุณภาพ 
รอยละ 75  
- พชอ.ท่ีมี
คุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิต
กลุม
เปราะบาง 10 
ลานคน 
 

1. สรางกลไกขับเคลื่อนท่ี

เช่ือมโยงระบบบริการปฐม

ภูมิกับชุมชนและทองถ่ิน

อยางมีคุณภาพ  

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภออยางมีสวนรวม 

3. เสริมสรางศักยภาพ 

พชอ. อยางมั่นคงและยั่งยืน 

 

 

14,926,000 
 

สป. 
(สํานักสนับสนุน
ระบบสุขภาพ

ปฐมภูม)ิ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
9 โครงการ

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของศูนย

ปฏิบัติการภาวะ

ทางสาธารณสุข

ของหนวยงาน

ระดับชาติ  

เพ่ือพัฒนาและ
เสรมิสรางความเขมแข็ง
ใหบุคลากร อุปกรณ
เครื่องมือ และระบบงาน 
เพ่ือเตรียมความพรอม
รับมือและบริหารจัดการ
เหตุการณท้ังในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉินท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ศูนยปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) มี

สมรรถนะในการจดัการ

ภาวะฉุกเฉินพรอมรับมือ

ปรับตัวตอโรคอุบัติใหม

โรคอุบัติซ้าํและภัย

สุขภาพท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 

1. สรปุผล
ถอดบทเรียน
การตอบโต
โรคโควิด 19 
2. มีแผนและ
SOP และซอม
แผน 
3. มากกวา
รอยละ 60 
ของจังหวัดมี
ความพรอม 
EOC  
4. รอยละ 
100 ของ
จังหวัดท่ีมีการ
บริหารจดัการ
สถานท่ีกักกัน 
(Quarantine) 
ไดมาตรฐาน
และเหมาะสม
กับ
สถานการณ
ของจังหวัด 

บุคลากรผาน
การอบรม 
หลักสตูร ICS 
100 คน 
 

บุคลากรผาน

การอบรม 

EOC 

manager 

 

สรุปผลการ
ประเมิน EOC 
Assessment 
Tool 
 

1. แลกเปลี่ยนขอมลูดาน
การเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพระหวาง
ผูบริหารและผูเช่ียวชาญ 
ของกรมควบคุมโรค 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรมควบคมุโรค เพ่ือการ
เตรียมพรอมตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  
3. ถอดบทเรียนศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินใน
การดําเนินงานตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
4. ประเมินสมรรถนะการ
พัฒนา ศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับ
สวนกลาง ระดับเขต  

839,600 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

10 โครงการพัฒนา
กําลังคนดาน
ระบาดวิทยา
ภาคสนามเพ่ือ
รองรับ
สถานการณการ
ระบาดของโรค 
Covid-19 
 

1. เพ่ือพัฒนากําลังคน
ดานระบาดวิทยา ให
สามารถเฝาระวัง 
สอบสวน ปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
อันตราย รวมถึงโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
2.เพ่ือควบคุม
สถานการณโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใหสงบได 
ภายใน 21 – 28 วัน 

1. อบรมทีมปฏิบัติการ
สอบสวนควบคมุ
โรคตดิตออันตราย (JIT 
โรคตดิตออันตราย) 
ระดับสวนกลาง เขต 
และจังหวัด 13 ทีม 
2. อบรมหลักสตูร
ระบาดวิทยาและการ
บริหารจดัการทีม 
สําหรับแพทยหัวหนาทีม
และ ผูสอบสวนหลัก 
95 คน 
3. หลักสูตรการผลติ
แพทยผูเช่ียวชาญ และ
นักวิชาการสาธารณสุข
ดานระบาดวิทยา
ภาคสนาม   

1 .ท ีม ป ฏ ิบ ัต ิ 
ก า ร ส อ บ ส ว น
ค ว บ ค ุม โร ค  
ต ิด ต อ อ ัน ต ร า ย
ร ะ ด ับ เข ต แ ล ะ
ส ว น ก ล า ง  1 3  
ท ีม   
2. ร อ ย ล ะ  7 0
ข อ งอ ํา เภ อ ท ี่ม ี
ห น ว ย ป ฏ ิบ ัต ิ 
ก า ร ค ว บ ค ุม
โร ค ต ิด ต อ  
(CDCU) ค ร บ  
3 ท ีม   
3 . ร อ ย ล ะ  
1 0 0  ข อ ง
เห ต ุก า ร ณ  
(Event) ก า ร
ร ะ บ าด โร ค ต ิด
เช ื้อ ไว ร ัส โค โร
น า  2019 ท ี่
จ ัง ห ว ัด ส าม า ร ถ
ค ว บ ค ุม ให ส งบ
ได ภ า ย ใน  2 1  -  
2 8  ว ัน  
 

1 . ผ ูผ า น ก า ร
อ บ ร ม เช ิง
ป ฏ ิบ ัต  ิก า ร
ห ล ัก ส ูต ร
ร ะ บ าด ว ิท ย า
แ ล ะ ก า ร บ ร ิห า ร
จ ัด ก า ร ท ีม  
ส ํา ห ร ับ แ พ ท ย 
ห ัว ห น า ท ีม แ ล ะ
ผ ูส อ บ ส ว น ห ล ัก  
จ ํา น ว น  9 5  ค น  
2. ร อ ย ล ะ  80
ข อ งอ ํา เภ อ ท ี่ม ี
ห น ว ย ป ฏ ิบ ัต ิ 
ก า ร ค ว บ ค ุม
โร ค ต ิด ต อ  ค ร บ  
3 ท ีม  
3. ร อ ย ล ะ 1 0 0  
ข อ ง เห ต ุก า ร ณ  
(Event) ก า ร
ร ะ บ าด โร ค ต ิด
เช ื้อ ไว ร ัส โค โร
น า  2019 ท ี่
จ ัง ห ว ัด ส าม า ร ถ
ค ว บ ค ุม ให ส งบ
ได ภ า ย ใน  2 1  -  
2 8  ว ัน  

1. รอยละ 90
ของอําเภอท่ีมี
หนวย
ปฏิบัติการ
ควบคุม
โรคตดิตอ 
(CDCU) ครบ 
3 ทีม 
2. รอยละ 
100ของ
เหตุการณ 
(Event) การ
ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ท่ี
จังหวัดสามารถ
ควบคุมใหสงบ
ไดภายใน 21 - 
28 วัน 
 

1. รอยละ 
100 ของ
อําเภอท่ีมี
หนวย
ปฏิบัติการ
ควบคุม
โรคตดิตอ 
(CDCU) ครบ 
3 ทีม 
2. รอยละ 
100ของ
เหตุการณ 
(Event) การ
ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ท่ี
จังหวัดสามารถ
ควบคุมใหสงบ
ไดภายใน 21 - 
28 วัน 
 

1.  อบรม ที มปฏิ บั ติ ก า ร
สอบสวนควบคุมโรคติดตอ
อันตราย (JIT โรคติดตอ
อันตราย) ระดับสวนกลาง
และเขต 
2 .  อบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ การ
หลักสูตรระบาดวิทยาและการ
บริหารจัดการทีม สําหรับ
แพทย หั วหน า ทีมและ ผู
สอบสวนหลัก  
3. หลักสูตรการผลิตแพทย
ผูเช่ียวชาญ และนักวิชาการ
สาธารณสุขดานระบาดวิทยา
ภาคสนาม  
 

6,874,400 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

11 โครงการพัฒนา
ระบบเฝาระวัง
และปองกัน
ควบคุม
โรคตดิตออุบัติ
ใหมอุบัติซ้ํา 
ตามมาตรการ
ลดความเสีย่งใน
การติดเช้ือ 
COVID-19   

พัฒนาระบบเฝาระวัง
และปองกันควบคุม
โรคตดิตออุบัติใหมอุบัติ
ซ้ําภายใตแนวทาง
สุขภาพหน่ึงเดยีว โดย
สนับสนุนใหมีการ
จัดการดูแลสถานท่ี
ทองเท่ียว ตามมาตรการ
ลดความเสีย่งในการติด
เช้ือ COVID-19   

1. จังหวัดสามารถ

ควบคุมสถานการณโรค

ติดตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 ใหสงบได ภายใน 

21-28 วัน  

2. จังหวัดท่ีเปนสถานท่ี

ทองเท่ียวมีการเตรียม

ความพรอมรับมือในการ

เฝาระวัง ปองกัน และ

ควบคุมโรค ติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 

 

1. ติดตาม
สถานการณ
โรคท้ังใน และ
ตางประเทศ  
2. คาดการ
สถานการณ
โรค และ
ประเมินความ
เสี่ยง 
3. ทบทวน 
และจัดทําแนว
ทางการ
ฝกซอม
แผนการ
ปองกัน และ
ควบคุมโรคโค
วิด-19 ระดับ
จังหวัด 

 

1.ติดตาม
สถานการณ
โรคท้ังใน และ
ตางประเทศ/ 
ประเมินความ
เสี่ยงอยาง
ตอเน่ือง 
2. ทบทวน 
และจัดทํา
ระบบสาํรอง
วัสดุอุปกรณ 
(logistic) 
3. การ
ทบทวน และ
ปรับปรุง
มาตรการ
แนวทางใน
การปองกัน 
ควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ใน
กลุมผูเดินทาง
จากตางประเทศ 
และกิจกรรม/ 
กิจการท่ีมีคน
รวมตัวจํานวน
มาก 

การทบทวน 
และปรับปรุง
มาตรการ
แนวทางใน
การปองกัน 
ควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ใน
กลุมผูเดินทาง
จาก
ตางประเทศ 
และกิจกรรม/ 
กิจการท่ีมีคน
รวมตัวจํานวน
มาก 

1. การ
ทบทวน และ
จัดทําเกณฑ
การจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการ
ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดาน
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
2. ดําเนินการ
ประสาน และ
ติดตามขอมูล
การเตรียม
สถานท่ีกักกัน
เพ่ือรองรับ
กลุมผูเดินทาง
ท่ีกลับจาก
พ้ืนท่ีเสี่ยงใน
ระดับพ้ืนท่ี 
3. ซอมแผน
แผนการ
ปองกัน และ
ควบคุมโรคโค
วิด-19 
ระดับประเทศ 

1. มาตรการเฝาระวัง
ติดตามสถานการณโรคท้ังใน 
และตางประเทศ ประเมิน
ความเสีย่งของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 อยาง
ตอเน่ือง   
2. มาตรการพัฒนาระบบ
การเตรียมความพรอมของ
หนวยงานท่ัวประเทศ และ
การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน
โรค  ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 ใหมีประสิทธิภาพ 
3. มาตรการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ดานโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 ใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

1,700,000 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

12 โครงการสราง
ความมั่นคงดาน
ยาและเวชภัณฑ
ในภาวะฉุกเฉิน 
(กรณี COVID-
19) 

สงเสริมการผลติยาและ
เวชภัณฑในประเทศและ
อํานวยความสะดวกการ
นําเขายาและเวชภณัฑให
เพียงพอตอความตองการ
ในสถานการณการระบาด
ของโรค COVID-19  

ประเทศไทยมียาและ
เวชภัณฑท่ีจําเปน
เพียงพอและมีคณุภาพ
มาตรฐานในสภาวะ
ฉุกเฉิน 
 
 

- กรอบรายการ
ยาเวชภัณฑ
และเครื่องมือ
แพทยท่ี
จําเปนตองใช
ในสถานการณ
การระบาด
ของโรค 
COVID-19 
จํานวน 1 
ฉบับ 

กฎระเบียบท่ี
เปนปญหา
อุปสรรคตอ
การสงเสริม
การผลิตและ
อํานวยความ
สะดวกการ
นําเขายาและ
เวชภัณฑใน
สถานการณ
การระบาด 
COVID-19 
ไดรับการ
ทบทวน 
จํานวน 5 
เรื่อง 
 

1. มีระบบ
ฐานขอมูล 
demand 
and Supply 
ยาเวชภัณฑ
และเครื่องมือ
แพทยรองรับ
สถานการณ 
การระบาด
ของโรค 
COVID-19 
จํานวน 1 
ระบบ 
2. รอยละ 
100 ของยา 
เวชภัณฑ และ
เครื่องมือ
แพทยในภาวะ
ฉุกเฉิน 
(COVID-19) 
ตามกรอบฯ 
มีอัตราสํารอง 
ไมนอยกวา  
1 เดือน 

1. ทบทวน จัดทํา ออก
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. จัดทําทะเบียนรายการยา 
เวชภัณฑ และเครื่องมือ
แพทย 
3. ตรวจสอบเฝาระวัง
คุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยา เวชภณัฑ 
และเครื่องมือแพทย ตาม
กรอบฯ และบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังใน
ภาวะฉุกเฉิน 
4. จัดทําคลังขอมูลยา 
เวชภัณฑ และเครื่องมือ
แพทยรองรับสถานการณ
การระบาดของโรค COVID-
19 
 

4,381,600 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

13 โครงการบริหาร
จัดการระบบ
สํารอง
ทรัพยากรและ
สงกําลังบํารุงใน
สถานการณ
ฉุกเฉิน 
ดานการแพทย
และสาธารณสุข
ของประเทศ 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการ
สํารองยาและเวชภณัฑ
ในสถานการณฉุกเฉิน
ดานการแพทยและ
สาธารณสุขของประเทศ
ใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
2. เพ่ือกําหนดรายการ
ยาและเวชภัณฑใน
สถานการณอุทกภัย 
และภยัพิบัติอ่ืนๆ 

มีรายการยาและ
เวชภัณฑสํารองใน
สถานการณอุทกภัย 
และภยัพิบัติอ่ืนๆ 

 จัดตั้ง
คณะกรรมการ
และ
คณะทํางาน
การบริหาร
จัดการยาและ
เวชภัณฑใน
สถานการณ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข
ของประเทศ 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
และ
คณะทํางาน
การบริหาร
จัดการยาและ
เวชภัณฑใน
สถานการณ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข
ของประเทศ 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
และ
คณะทํางาน
การบริหาร
จัดการยาและ
เวชภัณฑใน
สถานการณ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข
ของประเทศ 

จัดทํา (ราง)
แนวทางการ
บริหารจดัการ
ยาและ
เวชภัณฑใน
สถานการณ
ฉุกเฉิน 
ดานการแพทย
และ
สาธารณสุข
ของประเทศ 

1.บริหารจดัการยาและ
เวชภัณฑในสถานการณ
ฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุขของประเทศ 
2.จัดทํา(ราง)มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ระบบ
สํารองทรัพยากรและสง
กําลังบํารุงในภาวะฉุกเฉิน
ดานการแพทยและ
สาธารณสุขของประเทศ 

85,800 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

14 โครงการเรงรัด
กําจัดโรคไข
มาลาเรีย วัณ
โรค และยุติ
ปญหาเอดส 
 

1. เพ่ือสนับสนุนงานเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ใน
การเรงรดักําจัดโรคไข
มาลาเรีย ควบคมุวัณโรค
และยตุิปญหาเอดส 
2. เพ่ือรองรับการสิ้นสุด
การสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน
โลก ในการเรงรัดกําจดั
โรคไขมาลาเรีย ควบคุม
วัณโรคและยุติปญหา
เอดส 
 
 

จํานวนประชาชน
กลุมเปาหมาย 
ไดรับบริการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรค 
ในการเรงรดักําจัดโรคไข
มาลาเรีย วัณโรค 
และยตุิปญหาเอดส 

1. มาลาเรยี
190,529 
ราย 
2. วัณโรค 
23,625 ราย 
3. เอดส 
118,434 
ราย 
 
 

1. มาลาเรยี
190,529 
ราย 
2. วัณโรค 
23,625 ราย 
3. เอดส 
118,434 
ราย 
 
 

1. มาลาเรยี
190,529 
ราย 
2. วัณโรค 
23,625 ราย 
3. เอดส 
118,434 
ราย 
 
 

1. มาลาเรยี
190,529 
ราย 
2. วัณโรค 
23,625 ราย 
3. เอดส 
118,434 
ราย 
 
 

1.  เรงรดักําจัดโรคไข
มาลาเรีย จํานวน 
762,116 ราย  
2. ควบคุมวัณโรค 94,500 
ราย  
3. ปองกันและแกไขปญหา
เอดส 473,736 ราย  

245,182,200 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

15 โครงการพัฒนา

และยกระดับ

ระบบการ

จัดการ

สุขาภิบาล

อาหารและการ

จัดการอนามยั

สิ่งแวดลอมเพ่ือ

รองรับการ

ทองเท่ียว 

1.  เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ ประเภท
สถานท่ีจําหนายอาหาร
ในพ้ืนท่ีทองเท่ียวใหมี
คุณภาพ เปนไปตาม
มาตรฐานดานการ
สุขาภิบาลอาหารและนํ้า 
2. เพ่ือพัฒนาตนแบบ
สถานประกอบการใน
พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวท่ีมี
การจัดการดาน
สุขาภิบาลอาหารท่ีดี 
สามารถสรางความ
เช่ือมั่นตอการใหบริการ
ดานอาหารแกนัก 
ทองเท่ียวได 
3. เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถาน
บริการเพ่ือพักอาศัย
ช่ัวคราว (โรงแรม  
รีสอรท) และการจดัการ
สวมสาธารณะในสถาน
บริการนํ้ามันในพ้ืนท่ี
ทองเท่ียว ใหมีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภยั 

1. สถานประกอบการ
ประเภทสถานท่ีจําหนาย
อาหาร ในแหลง
ทองเท่ียว ไดรับการ
ประเมินมาตรฐานดาน
สุขาภิบาล อาหารและ 
76 จังหวัด 
2. มีตนแบบสถาน
ประกอบการประเภท
สถานท่ีจําหนายอาหาร
ในแหลงทองเท่ียว 24 
แหง 
3. มีตนแบบสถาน
บริการเพ่ือพักอาศัย
ช่ัวคราวท่ีไดมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภยั 24 
แหง 

เปดตัว 
Model 
อาหารริมบาท
วิถี  
และตลาดนัด 
นาซื้อ 
ระดับประเทศ 

1. รณรงค
และขับเคลื่อน 
อาหารริมบาท
วิถี และตลาด
นัดนาซื้อราย
เขต 
2. ผูประกอบ 
การเขาถึงการ
ประเมิน
ตนเองเพ่ือ
ยกระดับผาน 
NPP 
1) ตลาดนัด 
นาซื้อ 
(Healthy 
Market) 
จังหวัดละ 1 
แหง 
2) อาหารรมิ
บาทวิถี 
(Street Food 
Good 
Health) 
จังหวัดละ 1 
แหง 

เจาหนาท่ี 
สาธารณสุข
ประเมินและ 
เฝาระวังสถาน
ประกอบการ
ครอบคลมุ 
76 จังหวัด 

1. สถาน
ประกอบการ
ประเภท
สถานท่ี
จําหนาย
อาหาร  
ในแหลง
ทองเท่ียว
ไดรับการ
ประเมิน
มาตรฐานดาน
สุขาภิบาล
อาหารและนํ้า  
76 จังหวัด 
2. ตนแบบ
สถาน
ประกอบการ
ประเภท
สถานท่ี
จําหนาย
อาหารใน
แหลง
ทองเท่ียว 
24 แหง 
3. ตนแบบ
สถานบริการ
เพ่ือพักอาศัย

1. ยกระดับมาตรฐานดาน
สุขาภิบาลอาหารและนํ้าใน 
สถานประกอบการประเภท
สถานท่ีจําหนายอาหาร และ
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมของสถานท่ีพัก
อาศัยช่ัวคราว โรงแรม รี
สอรท และติดตาม
ประเมินผล 
2. พัฒนาระบบเฝาระวัง
ดานการสุขาภิบาลอาหาร
และนํ้า และความเสี่ยง
อนามัยสิ่งแวดลอมของ
สถานประกอบการในแหลง
ทองเท่ียว 
3. เพ่ิมทักษะ และความ
เช่ียวชาญของเจาหนาท่ีใน
การ ควบคุมกํากับการ
ประกอบการของสถาน
ประกอบการ/สถานบริการ 
ในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
4. ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ สรางกระแส และ
ความรอบรูในการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการอนามยั
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
ทองเท่ียว 

9,244,400 กรมอนามัย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

เปนไปตามมาตรฐาน ช่ัวคราวท่ีได
มาตรฐาน 
สะอาด 
ปลอดภัย  
24 แหง 

16 โครงการ

พิจารณา

อนุญาต

ผลิตภณัฑ

สุขภาพใหมี

ความรวดเร็ว 

โปรงใส มี

ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนา 
การอนุญาตผลติภณัฑ
สุขภาพ 
ใหรวดเร็ว โปรงใส และ 
มีประสิทธิภาพ 

การอนุญาตผลติภณัฑ
สุขภาพรวดเร็ว โปรงใส  
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
มาตรฐานการบริการสู
ความเปนเลิศ 
  

การประชุม
หารือเก่ียวกับ
การปรับปรุง
คูมือประชาชน
อยางนอย 1 
ครั้ง 
 

1. รางคูมือ
ประชาชน
ฉบับใหม  
2. รอยละ 50 
มีการปรับปรุง
กระบวนงาน
พิจารณา
อนุญาตใหเปน
ระบบ e-
submission 
ตามแผน 
3. single 
form 
เปาหมายท่ี
ไดรับการ
พัฒนา
ดําเนินการ
แลวเสร็จ รอย
ละ 50 

มีการ
ประกาศใช
คูมือ
ประชาชน
ฉบับแกไขรอย
ละ 50 ตาม
แผน 
 

1. มีการ
ประกาศใช
คูมือประชาชน
ฉบับแกไข 
รอยละ 100 
ตามแผน 
2. 
กระบวนการ
พิจารณา
อนุญาตไดรับ
การปรับปรุง
เปนระบบ e-
submission
รอยละ 100  
3. single 
form 
เปาหมายท่ี
ไดรับการ
พัฒนา
ดําเนินการ
แลวเสร็จ รอย
ละ 100 

1. จัดประชุมเพ่ือปรับปรุง
คูมือประชาชน ใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
2. ปรับปรุงกระบวนงาน
พิจารณาอนุญาตเพ่ือเตรยีม
ความพรอมในการรับรอง
ระบบสารสนเทศ e-
submission 
3. พัฒนา single form 
เพ่ือรองรับ e-submission 

23,801,900 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

17 โครงการจดัการ

โฆษณา

ผลิตภณัฑ

สุขภาพกลุม

เสี่ยงทางสื่อ

ออนไลน 

1. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเฝา
ระวังตรวจสอบและ
บังคับใชกฎหมาย
เก่ียวกับการโฆษณา
ผลิตภณัฑสุขภาพ 
2. เพ่ือพัฒนากลไกการ
จัดการโฆษณาผลิตภณัฑ
สุขภาพท่ีผดิกฎหมาย
เชิงรุก  
 

ตรวจสอบผลติภณัฑ
สุขภาพท่ีผดิกฎหมาย
และจัดการกับโฆษณา
ผลิตภณัฑสุขภาพท่ีผิด
กฎหมายเชิงรุก 

มีคําสั่งมอบ
อํานาจใหผูวา
ราชการ
จังหวัด สั่ง
ระงับโฆษณา
ยา อาหาร 
เครื่องมือ
แพทยและ
ผลิตภณัฑ
สมุนไพร ท่ี
ผูกระทําการ
โฆษณามีถ่ินท่ี
อยู หรือ
กระทํา
ความผิดใน
เขตพ้ืนท่ี
จังหวัด 
จํานวน 1 
ฉบับ 

1. มีคูมือการ
ระงับโฆษณา
ทางสื่อ
ออนไลน ไม
นอยกวา 
1,000 เลม 
2. มีหลักสูตร
อบรม
พนักงาน
เจาหนาท่ีและ
เครือขาย
โฆษณา 
ภายใต
กฎหมายท่ี
รับผิดชอบ 
เก่ียวกับการ
จัดการโฆษณา
ทางสื่อ
ออนไลน 
จํานวน 1 
ฉบับ 
3. มีแนวทาง
การบังคับใช
กฎหมายทาง
ปกครอง 
สืบเน่ืองจาก
ความผิดฐาน

1.จัดทํา
แนวทาง
โฆษณา
เครื่องสําอาง 
แลวเสร็จ 
2.มีกลไก
ความรวมมือ
จากเครือขาย
เอกชน ในการ
จัดการปญหา
โฆษณา
ผลิตภณัฑ
สุขภาพท่ีผดิ
กฎหมาย 
3.. มีขอมูล
เตือนภัยกลุม
เสี่ยง และแจง
เตือนภัยไปยัง
กลุมเปาหมาย
ไมนอยกวา 3 
เรื่อง 
4. จํานวน
เครือขายท่ีมี
การทํางาน
ดานเฝาระวัง
ผลิตภณัฑ
สุขภาพอยาง

1. มีคูมือการ
โฆษณา
ผลิตภณัฑ
สุขภาพ เชน 
ผลิตภณัฑ
เครื่องสําอาง 
จํานวนไมนอย
กวา 500 
เลม 
2. การ
โฆษณา
ผลิตภณัฑ
สุขภาพกลุม
เสี่ยงท่ีผดิ
กฎหมายลดลง 
รอยละ 30 

1. มอบอํานาจการสั่งระงับ
โฆษณาและดําเนินคดีทาง
สื่ออินเทอรเน็ต และสังคม 
(Social Media) ใหสวน
ภูมิภาค 
2. จัดทําคูมือแนวทางการ
โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพแก
เครือขายและประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจาหนาท่ีในสวนภมูิภาค
ดานการจดัการปญหา
โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพท่ี
ฝาฝนกฎหมาย โดยเฉพาะ
สื่อออนไลน 
4. พัฒนากลไกความรวมมือ
จากเครือขายภาคเอกชน 
มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค อีมาร
เก็ตเพลส ฯลฯ ในการ
จัดการปญหาโฆษณา
ผลิตภณัฑสุขภาพท่ีผิด
กฎหมาย 
5. สรางระบบการจัดการ
โฆษณาทางสื่อออนไลนดวย
การรายงานผานระบบของ
แพลตฟอรมออนไลน และ
เผยแพรใหเครือขายและ
ประชาชนรวมจดัการ

1,553,700 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

โฆษณา 
5. มีขอมูล
เตือนภัยกลุม
เสี่ยง และแจง
เตือนภัยไปยัง
กลุมเปาหมาย 
ไมนอยกวา 7 
เรื่อง 

ตอเน่ือง อยาง
นอย 5 
เครือขาย 

โฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
6. จัดทําขอมลูเตือนภัย
ผลิตภณัฑสุขภาพกลุมเสีย่ง 
และแจงเตือนขอมลูไปยัง
กลุมเปาหมายผูบรโิภคท่ีมี
แนวโนมท่ีจะซื้อผลิตภณัฑ
กลุมเสี่ยงผานทางเฟซบุก
และไลน ดวยระบบ 
Customer Relationship 
Management 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

18 โครงการสราง

ความรอบรูดาน

ผลิตภณัฑ

สุขภาพ เพ่ือ

สนับสนุนการ

บริโภคดวย

ปญญา 

เพ่ือเสรมิสรางความรอบ
รูดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหแกประชาชน  
และพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีและภาคี
เครือขายใหเปนกลไกใน
การถายทอด 
สูประชาชน 

ประชาชนมีความรอบรู
ดานผลิตภณัฑสุขภาพ
ในระดับพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  
 
 

1. มีชองทางบน 
Rich menu ที่
ครบถวน  
ครอบคลุมการ
สรางความรอบรู 
และดานการเฝา
ระวัง บน LINE 
OA (FDAThai)  
2. แผนการ
พัฒนา 
ORYOR E-
School  
3. แผนความ
รวมมือกับ
เครือขายรวม
ดําเนินงาน ใน
การผลักดัน
งาน Health 
literacy 
 

1. ระบบเพื่อ
การคัดกรอง 
เฝาระวัง 
ส่ือสารและ
เตือนภัยดาน
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ 
(Product 
Safety 
Screening 
and Alert) 
2. ผูใช
ประโยชนจาก
ส่ือเพือ่ตอบโต
ความเส่ียงตอ
การเพิ่มความ
รอบรูดาน
สุขภาพทุก
ชองทางของ 
อย. อยางนอย  
10,000 คร้ัง
ตอชิ้น (5 ชิ้น
ตอเดือน) 
 

1. รอยละ 60 
ของจังหวัด มี
กลุมเปาหมาย
ผานพัฒนา
ศักยภาพใน 
ORYOR E-
School 
2. จํานวนการ
แจงเตือนภัยท่ี
แจงผานทาง
ระบบ 
Product 
Safety 
Screening 
อยางนอย 100 
ประเด็นตอ
เดือน  
3. คลังความรู 
KM ออนไลน
สําหรับภาคี
เครือขายและ
ประชาชน
ท่ัวไป 

1. รอยละ 80 
ของจังหวัด มี
กลุมเปาหมาย
ผานพัฒนา
ศักยภาพใน 
ORYOR E-
School  
2. ผูรบัสื่อมี
ความพึงพอใจ
ตอประโยชนท่ี
ไดรับจากสื่อท่ี
ไดรับการ
สนับสนุน 
รอยละ 80 
3. ผูมคีวาม
รอบรูดาน
ผลิตภณัฑ
สุขภาพใน
ระดับพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 10  
(จาก 
baseline  
ป 2563) 

1. พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
และตอบโตขอมลูขาวสารท่ี
เปนกระแสสังคมเพ่ือสราง
ความเขาใจแกประชาชน
และกลุมเปาหมาย   
2. พัฒนาและจัดทําสื่อใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือสราง
ความเขาใจและตอบโต
สถานการณปญหาใน
ชองทางท่ีเหมาะสม ไดแก 
3. พัฒนาศูนยการเรียนรู
และจัดทําเปนระบบ KM 
ออนไลนสําหรับภาคี
เครือขายและประชาชน
ท่ัวไป 

17,500,000 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

19 โครงการฟนฟู

จิตใจใน

สถานการณ

ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรสั 

โคโรนา 2019 

(COVID-19) 

1. เพ่ิมศักยภาพทางจิตใจ
ใหประชาชนมีภูมิคุมกัน
ทางใจ พรอมรับมือกับ
สถานการณวิกฤตตางๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
และลดผลกระทบดาน
สุขภาพจิตของประชาชน
และชุมชน  
2. พัฒนาระบบเฝาระวัง
และปองกันปญหา
สุขภาพจิตในกลุมเสี่ยง      
ท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณ COVID-19  
ใหเขาถึงบริการ ไดรับ     
การดแูลชวยเหลือ 
เยียวยาและฟนฟูดาน
สังคมจิตใจ จนหมดความ
เสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต 
สามารถกลับไปดําเนิน
ชีวิตไดตามปกติ  
3. พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดาน
สุขภาพจิตและทีม 
MCATT ในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ 
COVID-19  และ
เครือขายในชุมชนในการ

1. ประชาชนกลุมเสี่ยง ใน 

4 ประเด็น (St B Su D: 

Stress, Burnout, Suicide, 

Depression) เขาถึงบริการ 

สุขภาพจิต รอยละ 80 

2. ผูไดรับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤต
สุขภาพจิตท่ีเกิดจาก
การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไดรับการ
เยียวยาจิตใจตาม
มาตรฐาน 
กรมสุขภาพจิต  รอยละ 
100 
3. ประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจาก
สถานการณการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
มีความเขมแข็งทางใจ 
รอยละ 80 
 
 
 

- รอยละ 50 

ของประชาชน

กลุมเสีย่ง

ภายใต

สถานการณ 

COVID-19 ใน 

4 ประเด็น 

เขาถึงบริการ

สุขภาพจิต 

2. รอยละ 75 

ของผูไดรับ

ผลกระทบจาก

ภาวะวิกฤต

สุขภาพจิตท่ี

เกิดจากการ

ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 

(COVID-19) 

ไดรับการ

เยียวยาจติใจ

ตามมาตรฐาน   

กรมสุขภาพจิต 

 

 

- 1. รอยละ 80 

ของประชาชน

กลุมเสีย่ง ใน 4 

ประเด็น เขาถึง

บริการ

สุขภาพจิต 

2. รอยละ 100 

ของผูไดรับ

ผลกระทบจาก

ภาวะวิกฤต

สุขภาพจิตท่ี

เกิดจากการ

ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 

(COVID-19) 

ไดรับการ

เยียวยาจติใจ

ตามมาตรฐาน   

กรมสุขภาพจิต 

3. รอยละ 80 

ของประชาชน

ท่ีไดรับ

ผลกระทบจาก

สถานการณ

1. สื่อสาร/ช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงาน แกหนวยงาน ใน
สังกัด    กรมสุขภาพจิต และ
เครือขายในเขตสุขภาพ 
2. พัฒนาโปรแกรม Mental 
Health Check In  
3. พัฒนาศักยภาพทีมในพ้ืนท่ี 
- การคดักรอง/การดแูล
ชวยเหลือทางจิตใจ/ Mental 
Health Check in (บุคลากร
กรมฯ /บุคลากรสาธารณสุข 
(MCATT)/ อสม.) 
4. ผลติ/สนับสนุนสื่อ องค
ความรู    ในการดําเนินงาน 
5. คนหา คดักรอง ติดตาม
ชวยเหลือเยยีวยาจิตใจผูท่ีมี
ปญหาสุขภาพจติ จาก
สถานการณโรคติดเช้ือไวรสั      
โคโรนา 2019 
6. เสริมสรางความเขมแข็งทาง
ใจใหกับประชาชนดวย
ภูมิคุมกันทางใจ 
(วัคซีนใจ วัคซีนครอบครัว 
วัคซีนชุมชน) 
7. ติดตาม/ถอดบทเรียน 
ดําเนินการในเขตสุขภาพ 

6,100,000 กรมสุขภาพจิต 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

เสริมสรางความรู ความ
เขาใจในการชวยเหลือ
และดูแลจิตใจประชาชน
ในสถานการณ COVID-
19 
 

การระบาด

ของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 

2019 

(COVID-19) 

มีความเขมแข็ง

ทางใจ 

แผนงานท่ี 4  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
20 โครงการ 

บริหารจดัการ 
มูลฝอยและ
สงเสริมอนามัย
สิ่งแวดลอมใน
สถานบริการ
การสาธารณสุข 

1. เพ่ือสงเสริมใหสถาน
บริการการสาธารณสุข
ทุกสังกัด มีการจัดการมูล
ฝอยติดเช้ือท่ีถูกตอง 
2. เพ่ือเสริมสรางความ
รวมมือทุกภาคสวนใน
การจัดการมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตาม
มาตรฐานและกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข 
3. เพ่ือยกระดับการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถาน
บริการการสาธารณสุข 
ตามเกณฑ GREEN and 
CLEAN Hospital  

สถานบริการสาธารณสุข 
ผานเกณฑ GREEN & 
CLEAN Hospital 
ระดับดีมากข้ึนไป 
รอยละ 90  
ระดับดีมาก Plus 
รอยละ 40 

สรางความ
รวมมือภาคี
เครือขาย  
ยกระดับการ
ขับเคลื่อนงาน
ตามมาตรฐาน 
GREEN & 
CLEAN 
Hospital 

โรงพยาบาล 
ผานเกณฑฯ 
GCH ระดับ 
ดีมากข้ึนไป 
รอยละ 85 

กํากับ ติดตาม 
เยี่ยมเสรมิพลัง 
การพัฒนา
อนามัย
สิ่งแวดลอม 
ในสถาน
บริการการ
สาธารณสุข 

1. โร งพ ย าบ าล
ผานเกณฑฯ 
GCH ระดับ 
ดีมากข้ึนไป 
รอยละ 90 
2 . โร งพ ย าบ าล
ผานเกณฑฯ 
GCH ระดับ 
ดีมาก Plus 
รอยละ 40 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการมูลฝอย 
เพ่ือลดผลกระทบ 
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
2. ยกระดับการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานภาคการ
สาธารณสุขใหเปนไปตาม
กฎหมาย มาตรฐานวิชาการ 
มาตรการ และแนว 
ปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ 
 

12,362,400 กรมอนามัย 
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ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ  
21 โครงการพัฒนา

ระบบสุขภาพ 
ปฐมภูม ิ

- เพ่ือใหประชาชนมี
แพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและคณะผู
ใหบริการสุขภาพ 
ปฐมภูมิ เพ่ือใหมสีุขภาพ
แข็งแรง สามารถดูแล
ตนเองและครอบครัว
เบ้ืองตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยไดอยาง
เหมาะสม 
- เพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการ
ปฐมภูม ิ

1. จํานวนประชาชนคน
ไทย มีหมอประจําตัว 3 
คน จํานวน 25 ลานคน 
2. การจัดตั้งหนวย
บริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ  
ตาม พระราชบัญญตัิ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 จาํนวน 
2,500 ทีม 
 

แผนปฏิบัติ
การระบบ
สุขภาพ 
ปฐมภูมิ  
พ.ศ. 2564 
 

- ประชาชน 
คนไทย 
จํานวน  
20 ลานคน  
มีหมอ
ประจําตัว  
3 คน 
- จัดตั้งหนวย
บริการปฐมภูมิ
และเครือขาย
หนวยบริการ
ปฐมภูม ิ
2,000 หนวย 

- ประชาชน 
คนไทย 
จํานวน  
22 ลานคน  
มีหมอ
ประจําตัว  
3 คน 
- จัดตั้งหนวย
บริการปฐมภูมิ
และเครือขาย
หนวยบริการ 
ปฐมภูมิ 
2,200 หนวย 
- ผูปวย
กลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการ
ดูแลจาก อสม. 
หมอประจาํ
บานมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี อยาง
นอย 
รอยละ 35 
 

- ประชาชน 
คนไทย 
จํานวน  
25 ลานคน  
มีหมอ
ประจําตัว  
3 คน 
- จัดตั้งหนวย
บริการปฐมภูมิ
และเครือขาย
หนวยบริการ 
ปฐมภูมิ 
2,500 หนวย 
- ผูปวย
กลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการ
ดูแลจาก อสม. 
หมอประจาํ
บานมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี อยาง
นอย 
รอยละ 70 

1. พัฒนากลไกการ

ดําเนินงานปฐมภมู ิ

2. พัฒนากําลังคนในระบบ

สุขภาพปฐมภูม ิ

3. พัฒนาศักยภาพระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูม ิ
4. เสริมสรางและสนับสนุน
การมีสวนรวมกับภาคี
เครือขาย 
 
 
 

234,707,200  
 

สป. 
(สํานักสนับสนุน
ระบบสุขภาพ 

ปฐมภูม)ิ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

22 โครงการสราง
เสรมิศักยภาพ  
อสม. ในการ
จัดบริการ
สุขภาพในระดับ
ปฐมภูม ิ

1. พัฒนาศักยภาพ    
อสม. เปน อสม. หมอ
ประจําบาน ดูแลสุขภาพ
คนในชุมชนใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
2.  ผูปวยกลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการดูแลจาก อส
ม. หมอประจําบาน มี
คุณภาพชีวิตด ี

ผูปวยกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจาํบานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี รอยละ 
70 

- จัดทํา
แนวทาง แบบ
ประเมิน และ
ฐานขอมูล 
 

อบรม อสม. 
หมอประจาํ
บาน 
75,032 คน 

ผูปวย
กลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการ
ดูแลจาก อสม. 
หมอประจาํ
บานมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี (รอย
ละ 35) 

ผูปวย
กลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการ
ดูแลจาก อสม. 
หมอประจาํ
บานมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี (รอย
ละ 70) 

1. พัฒนาศักยภาพ อสม. 
เปน อสม. หมอประจําบาน  
2. พัฒนา อสค. 

3. สงเสริม สนับสนุนให  
อสม. มีบทบาทเปนพ่ีเลี้ยง 
อสค. 
4. สงเสริม สนับสนุน อสม. 
และ อสค. ดูแลผูปวย
กลุมเปาหมาย 
5. ประเมินผูปวย
กลุมเปาหมายท่ีไดรับการ 
ดูแลฯ มคีุณภาพชีวิตท่ีดี 
และรายงานผลในฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,020,231 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

23 โครงการชุมชน

สรางสุขโดย

กลไกตาํบล

จัดการคณุภาพ

ชีวิต 

เพ่ือใหเกิดการเฝาระวัง 
และปอง กันการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยการมีส วนรวมใน
ชุมชน 

ตํ าบล เป าหมายผ าน
เ ก ณ ฑ ตํ า บ ล จั ด ก า ร
คุณภาพชีวิต (รอยละ 
70) 

1. แนว
ทางการ
ดําเนินงาน 
2.ถายทอด
นโยบายสูการ
ปฏิบัต ิ

สนับสนุนชุด
ความรู  
แบบประเมิน 
ฐานขอมูล 

ตําบล
เปาหมายผาน
เกณฑตําบล
จัดการ
คุณภาพชีวิต  
(รอยละ 20) 

ตําบล
เปาหมายผาน
เกณฑตําบล
จัดการ
คุณภาพชีวิต  
(รอยละ 70) 

1. พัฒนา อสม.นวัตกร
สังคมและพัฒนาแกนนํา
ขับเคลื่อนตําบล 
2. พัฒนาศักยภาพทีมพ่ี
เลี้ยงและทีมบูรณาการ 
3. สงเสริม สนับสนุนทุก

ตําบลขับเคลื่อนการพัฒนา

ตําบลจดัการคณุภาพชีวิต 

ตําบลวิถีใหมปลอดภยั 

โควิด 19  

4. สรางและพัฒนาพ้ืนท่ี

ตนแบบในการแสดงผลลัพธ

ของงานสาธารณสุขมูลฐาน 

(สสม.) เชิงระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,757,040 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

24 โครงการพัฒนา 

อสม. 

วิทยาศาสตร

การแพทยชุมชน 

 

เพ่ือพัฒนาองคความรู
แ ล ะศั ก ยภาพ  อสม .           
อ ส ม . วิ ท ย า ศ า ส ต ร
ก า ร แ พ ท ย ชุ ม ช น 
และอสม.หมอประจา
บาน ในการดําเนินงาน
ดานคุมครองผูบริโภค
ของศูนยของแจงเตือน
ภัย เฝาระวัง และรับ
เรื่ องรอง เรียนปญหา
ผลิ ตภัณฑ สุ ขภาพใน
ชุมชน เพ่ือใหการดาเนิน
งานมีประสิทธิภาพ เกิด
ความเขมแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสม., อสม.หมอประจํา
บาน, อสม.วิทยาศาสตร
การแพทยชุมชน มีองค
ความรูและความ 
สามารถดาน
วิทยาศาสตรการแพทย 
สามารถดําเนินงานดาน
คุมครองผูบริโภคในศูนย
แจงเตือนภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- - - อสม.,อสม.
หมอประจาํ
บาน, อสม.
วิทยาศาสตร
การแพทย
ชุมชนไดรับ
การพัฒนา
และผาน
เกณฑประเมนิ 
กรมวิทยาศาส
ตรการแพทย 
รอยละ 60 

1. ประสานงานเครือขาย
และคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
2. สนับสนุนองคความรูและ
เทคโนโลย ี
3. พัฒนา/ปรับปรุงคูมือ/
ระบบสารสนเทศ/เกณฑการ
ประเมิน 
4. มอบใบประกาศ/ 
ปลอกแขน 
 

1,000,000 กรมวิทยาศาสตร 

การแพทย 

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

2 5  โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพใหมีการ
ใชยาอยางสม
เหตุผล 
(RDU)และการ
จัดการการดื้อยา
ตานจุลชีพ 
(AMR) ใน
สถานพยาบาล  
 

1.เพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
เปนโรงพยาบาลสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผล  
2.เพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลท่ัวไปใหมี
ระบบการจัดการการดื้อ
ยาตานจุลชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละของ รพ. ท่ีมี
ระบบจัดการการดื้อยา
ตานจุลชีพอยางบูรณา
การ (AMR) 
- ตัวช้ีวัดยอย  
1. รอยละของ รพ. ท่ีมี
การจัดการผานระดับ 
intermediate ท้ัง 5 
กลุมกิจกรรมสําคัญรอย
ละ 70 
2. อัตราการติดเช้ือดื้อ
ยาในกระแสเลือด ไม
เพ่ิมข้ึนจากปฐาน 

- -  รอยละ 60 
ของ รพ.
ท้ังหมดผาน
ระดับ 
Intermediate 
ทุกกิจกรรม
สําคัญ 
- อัตราการติด
เช้ือดื้อยาใน
กระแสเลือดไม
เพ่ิมข้ึนจากป
ฐาน (ปฐาน; ป
ปฏิทิน 61 = 
36.89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - รอยละ 70 
ของ รพ.ผาน
ระดับ 
Intermediate 
ทุกกิจกรรม
สําคัญ 
- อัตราการติด
เช้ือดื้อยาใน
กระแสเลือดไม
เพ่ิมข้ึนจากป
ฐาน 

- การจัดทําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเช้ือดื้อยาใน
โรงพยาบาล      
- พัฒนาเครื่องมือระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เช้ือดื้อยาในโรงพยาบาล 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริม
พลังการจัดการเช้ือดื้อยา
ตานจุลชีพอยางบูรณาการ 

634,000 
 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

(กบรส.) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

26 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
เขาถึงบริการดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
ท่ีมีคุณภาพ ครอบคลมุ
หนวยบริการสาธารณสุข
ทุกระดับ 

รอยละ 20.5 ของ
ผูปวยนอกท้ังหมดท่ี
ไดรับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

รอยละของ
ผูปวยนอก
ท้ังหมดท่ีไดรับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษา
โรค และฟนฟู
สภาพ 
ดวยศาสตร
การแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 

รอยละของ
ผูปวยนอก
ท้ังหมดท่ีไดรับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษา
โรค และฟนฟู
สภาพ 
ดวยศาสตร
การแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 

รอยละของ
ผูปวยนอก
ท้ังหมดท่ีไดรับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษา
โรค และฟนฟู
สภาพ 
ดวยศาสตร
การแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 20.5 
 

ใหบริการผูปวยนอก ดวย
การ ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟนฟูสภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก  

- กรมการแพทย

แผนไทยและ

การแพทย

ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

27 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การดูแลผูปวย
โรคซึมเศรา 

เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศรา

เขาถึงบริการเพ่ิมมากข้ึน 

 

รอยละของผูปวยโรค
ซึมเศราเขาถึงบริการ
สุขภาพจิตท่ีไดมาตรฐาน 

-  รอยละ 36 

ของผูปวยโรค

ซึมเศราเขาถึง

บริการ

สุขภาพจิตท่ีได

มาตรฐาน 

รอยละ 54 

ของผูปวยโรค

ซึมเศราเขาถึง

บริการ

สุขภาพจิตท่ีได

มาตรฐาน 

1.รอยละ 71 
ของผูปวยโรค
ซึมเศราเขาถึง
บริการ
สุขภาพจิตท่ีได
มาตรฐาน 
2.รอยละ 45 
ของผูปวยโรค
ซึมเศราหาย
ทุเลา (Full 
remission) 

1. อบรมการบําบัดโรค
ซึมเศราดวยการเจริญสติ
ตระหนักรูความคิด MBCT 
สําหรับบุคลากรทีม              
สหวิชาชีพ 
2. พัฒนาแนวทางการ
เสริมสรางศักยภาพผูดูแล/
ญาติของผูปวยโรคซึมเศรา 
3. ประเมนิผลติดตาม
โครงขายการเขาถึงบรกิาร
และการสงตอ  
4.ประเมินผลติดตาม ระบบ
การคัดกรอง ประเมินและ
และการจัดการภาวะซึมเศรา
ดวย web Application 
Mood Delight    
5. จัดทําระบบฐานขอมูล
สารสนเทศผูปวยโรคซึมเศรา
ใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

๖,๕๑๑,๔๐๐ กรมสุขภาพจิต 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

28 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
การฆาตัวตายใน 
คนไทย 

ประชากรกลุมเสี่ยงตอ
การฆาตัวตายไดรับการ
คนหา คัดกรองและไดรับ
การเสริมสรางพลังใจ
เพ่ือใหสามารถปรับตัว
เผชิญปญหาสุขภาพจิต 
และมีทักษะในการ
ประเมินตนเอง บุคคล
ใกลชิด  
 

ผูพยายามฆาตัวตายไม
กลับมาทํารายตัวเองซ้ํา
ในระยะเวลา 1 ป รอย
ละ 90 

รอยละ 30 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตายไม
กลับมาทําราย
ตัวเองซ้ําใน
ระยะเวลา 1 
ป 

1. รอยละ 50 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตายไม
กลับมาทําราย
ตัวเองซ้ําใน
ระยะเวลา 1 
ป 
2. อัตราการ 
ฆาตัวตาย
สําเรจ็ไมเกิน 
8.0 ตอแสน
ประชากร 

รอยละ 70 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตายไม
กลับมาทําราย
ตัวเองซ้ําใน
ระยะเวลา 1 
ป 

1. รอยละ 90 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตายไม
กลับมาทําราย
ตัวเองซ้ําใน
ระยะเวลา 1 
ป 
2. อัตราการ 
ฆาตัวตาย
สําเรจ็ไมเกิน 
8.0 ตอแสน
ประชากร 

1. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
การคนหาคัดกรองประชากร
กลุมเสี่ยงในชุมชนใหเขาถึง
บริการ 
2.พัฒนาระบบฐานขอมูล   
ร.506S เพ่ือสนับสนุนการ
ติดตามเฝาระวังปองกันการ
ฆาตัวตาย 
3. ติดตามเฝาระวังในพ้ืนท่ี
เฝาระวังอยางเขมขนเพ่ือลด
ปญหาการฆาตัวตาย 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
ความรวมมือระหวางภาคี
เครือขายสาธารณสุขท้ัง
ภายในและภายนอก
หนวยงานในพ้ืนท่ี 25 
จังหวัดนํารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๔๓๖,๙๐๐ กรมสุขภาพจิต  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

29 โครงการพัฒนา
บริการโรค
หลอดเลือด
สมองเพ่ือลด
อัตราตายของ
ผูสูงอาย ุ

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย
ในโรงพยาบาลระดับ
ตางๆ ท่ัวประเทศ ใหมี
ความพรอมในการดูแล
รักษาผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง 
2.เพ่ือเผยแพร
ประชาสมัพันธความรู
เรื่องโรคหลอดเลือด
สมอง สรางความ
ตระหนักรู และเตือนภยั
สุขภาพแกประชาชนท่ัว
ประเทศ 
3.เพ่ือลดอัตราตายและ
ความพิการในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง ลด
ภาระดานเศรษฐกิจและ
สังคม ทําใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

1. บุคลากรของ
โรงพยาบาลขนาด A, S, 
M1 และโรงพยาบาล
เครือขายโรคหลอดเลือด
สมองท่ัวประเทศ ไดรบั
ความรูในการบริการ
ผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง 
2. โรงพยาบาลเครือขาย
โรคหลอดเลือดสมอง ท่ี
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ Stroke unit, 
SSCC ผานมาตรฐาน
การประเมินของสถาบัน
ประสาทวิทยา  
3. อัตราตายผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองลดลง 

เตรียมการ
พัฒนาบริการ
โรคหลอด
เลือดสมอง 

1.รอยละ
โรงพยาบาล 
เครือขายโรค
หลอดเลือด
สมอง ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 
Stroke unit, 
SSCC ผาน
มาตรฐานการ
ประเมินของ
สถาบัน
ประสาทวิทยา 
2. รอยละของ
ตัวช้ีวัดใน
ฐานขอมูลท่ีมี
สถิติดีข้ึน
เปรียบเทียบ
ในรอบปถัดไป 
 

1.รอยละ
จํานวน
โรงพยาบาล 
เครือขายโรค
หลอดเลือด
สมอง ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 
Stroke unit, 
SSCC ผาน
มาตรฐานการ
ประเมินของ
สถาบัน
ประสาทวิทยา 
2. รอยละของ
ตัวช้ีวัดใน
ฐานขอมูลท่ีมี
สถิติดีข้ึน
เปรียบเทียบ
ในรอบปถัดไป 
 
 
 
 
 

1.อัตราตาย
ของผูปวยโรค
หลอดเลือด
สมอง นอย
กวารอยละ 7 
2.อัตราตาย
ของผูปวยโรค
หลอดเลือด
สมองแตก 
นอยกวารอย
ละ 25 
3.อัตราตาย
ของผูปวยโรค
หลอดเลือด
สมองตีบ/อุด
ตัน นอยกวา
รอยละ 5 

1. พัฒนาบุคลากรในการ
ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง  
2. ผลิตสื่อและ
ประชาสมัพันธความรูแก
เจาหนาท่ีและประชาชนทุก
เขตท่ัวประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพ Stroke 
Unit, Stroke Fast Track 
โดยสัมมนาวิชาการเพ่ือการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู 

3,600,000 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

30 โครงการ "ตรวจ
หู...ใหรูวาหนูได
ยิน" 

เพ่ือใหเด็กท่ีรอคิวตรวจ

การไดยินไดรับการ

วินิจฉัยไดเร็วข้ึน 

 

ทารกกลุมเสี่ยงท่ีไดรับ
การคัดกรองการไดยิน
และพบภาวะบกพรอง
ทางการไดยิน จํานวน 
1,000 ราย 

- 
 
 

จํานวนทารกท่ี
ไดรับการ
ตรวจวินิจฉัย
ทางการไดยิน 
จํานวน 
 300 คน 

จํานวนทารกท่ี
ไดรับการ
ตรวจวินิจฉัย
ทางการไดยิน 
จํานวน  
300 คน 
 

จํานวนทารกท่ี
ไดรับการ
ตรวจวินิจฉัย
ทางการไดยิน 
จํานวน  
400 คน 
 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ
สําหรับการตรวจคัดกรอง 
2. ใชเครื่องมือ ASSR/ABR 
ยืนยันการวินิจฉัยภาวการณ
ไดยินบกพรอง 
3. สงตรวจทางพันธุกรรมใน
รายท่ีสงสยัตอไป 
4. จัดประชุมเพ่ือสรุปผล
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,721,000 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

31 โครงการ วิกฤต
โรคหัวใจ 
ปลอดภัยท่ัวไทย  

1. เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถและขยาย
บริการการรักษาผูปวย
โรคหัวใจในโรงพยาบาล
ระดับตางๆ ตาม
เครือขายการใหบริการ 
(Service Plan) 
2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
เขาถึงบริการของผูปวย
โรคหัวใจ ใหรวดเร็วได
มาตรฐานและเปนธรรม 
3.เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานขอมูลดาน
โรคหัวใจระดับประเทศ 
หรือ National 
Cardiovascular 
Disease Database 

1.แพทย  พยาบาล 
ผูรับผิดชอบการรักษา
ผูปวยโรคหัวใจ และ
เจาหนาท่ีบริหารจดัการ
ขอมูล 1,100 คน 
 

พัฒนาศักยภาพ
สถานบริการ
และบุคลากร
ดานโรคหัวใจ
และหลอดเลอืด 
 

รอยละของผู
เขารับการ
ประชุม 
ท่ีมีความรู (ใน
ระดับมาก-
มากท่ีสุด) 
เพ่ิมข้ึนเมื่อ
เทียบกับ
ความรูกอน
การประชุม 
มากกวา  
รอยละ 20 

รอยละของ 
โรงพยาบาล
ศูนย/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
และโรงพยาบาล
ชุมชน ท่ีมีขนาด
ไมนอยกวา 30 
เตียง ของ
กระทรวง
สาธารณสุขท่ี
ลงทะเบียนเขาสู
ระบบโปรแกรม 
Thai ACS 
Registry ท่ีมีการ
สงขอมูลอยาง
ตอเน่ืองไมต่ํา
กวารอยละ 80 
 

1. อัตราตายใน 
รพ.ของผูปวย 
STEMI  
นอยกวารอยละ 
๙ 
2. ผูปวยโรค
กลามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) 
ไดรับยาละลายลิ่ม
เลือดภายในเวลาท่ี
กําหนดมากกวา
หรือเทากับ 
รอยละ ๖๐ 
3. ผูปวยโรค
กลามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือด
เฉียบพลัน 
(STEMI) ไดรับ
ขยายหลอดเลือด 
หัวใจ Primary 
PCI ไดภายใน
เวลาท่ีกําหนด
มากกวาหรือ
เทากับ 
รอยละ ๖๐ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย  
2. จัดประขุมวิขาการ
รวมกับคณะกรรมการ 
Service Plan สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. กิจกรรมการจัดงาน
นําเสนอผลการดําเนินงาน
และมอบโลรางวัลสําหรับ
สถานบริการท่ีมีการพัฒนา  
ระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจและการบริหาร
จัดการขอมลูดีเดน 
4.จัดพิมพตําราคูมือ 
Annual Report, Flow 
Chart และ Flip Chart การ
รักษาผูปวยโรคหัวใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

32 โครงการ มะเร็ง
รักษาไดทุกท่ี ท่ี
มีความพรอม 
(Cancer 
Anywhere)  

1. เพ่ือใหผูปวยไดรับ
การรักษาในโรงพยาบาล
ท่ีมีศักยภาพสูงกวาอยาง
เหมาะสม ท้ังในกรณ ี
สงตอภายในเขตสุขภาพ 
หรือขามเขตสุขภาพ 
2. เพ่ือใหผูปวยในไม
ตองใชใบสงตัวอีกตอไป 

1.สถานพยาบาลเขา
รวมโครงการ 
ระบบสงตอผูปวยมะเร็ง
สําหรับเครือขาย
สถานพยาบาลของ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ มีจํานวน
เพ่ิมข้ึนครอบคลุมท่ัว
ประเทศท้ัง ๑๓ เขต
สุขภาพ 
2.บุคลากรทาง
การแพทยไดรับการ
พัฒนาศักยภาพใน
ใหบริการระบบสงตอ
อยางเหมาะสม ท้ังใน
กรณ ี
สงตอภายในเขตสุขภาพ 
หรือขามเขตสุขภาพ 
3.ประชาชนทุกคน
เขาถึงบริการ ลด
ระยะเวลา 
รอคอย ลดการแออัดใน
สถานพยาบาล ลด
คาใชจายของผูปวย/ 
ญาติและสถานพยาบาล 
รวมท้ังประชาชนยัง
ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 

1.เตรียม 
ความพรอมจดั
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ระบบสงตอ
ผูปวยมะเร็ง
สําหรับ
เครือขาย
สถานพยาบาล
ของ
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ ท้ัง 
13 เขต
สุขภาพ 
2. จัดทําสื่อ
ประชาสมัพัน
ธรายละเอียด
โครงการ 
3.เตรียม 
ความพรอม
ของการ
พัฒนา
โปรแกรม 
Thai Cancer-
based และ 
The ONE ให

1.จํานวน
สถานพยาบาล 
สามารถ
ใหบริการ
ระบบสงตอ
อยาง
เหมาะสม ท้ัง
ในกรณ ี
สงตอภายใน
เขตสุขภาพ 
หรือขามเขต
สุขภาพ 
เพ่ิมข้ึน
มากกวาปท่ี
ผานมา 
2.บุคลากร
ทางการแพทย
สามารถ
ใหบริการ
ระบบสงตอ
อยาง
เหมาะสม ท้ัง
ในกรณ ี
สงตอภายใน
เขตสุขภาพ 
หรือขามเขต
สุขภาพ 

1.จํานวน
สถานพยาบาล 
สามารถ
ใหบริการ
ระบบสงตอ
อยาง
เหมาะสม ท้ัง
ในกรณ ี
สงตอภายใน
เขตสุขภาพ 
หรือขามเขต
สุขภาพ 
เพ่ิมข้ึน 
2.บุคลากร
ทางการแพทย
สามารถ
ใหบริการ
ระบบสงตอ
อยาง
เหมาะสม ท้ัง
ในกรณ ี
สงตอภายใน
เขตสุขภาพ 
หรือขามเขต
สุขภาพ 
3. ผูปวยในไม
ตองใชใบสงตัว

1. ผูปวยไดรับ
การรักษาใน
โรงพยาบาลท่ี
มีศักยภาพสูง
กวาอยาง
เหมาะสม ท้ัง
ในกรณ ี
สงตอภายใน
เขตสุขภาพ 
หรือขามเขต
สุขภาพ 
2. ผูปวยในไม
ตองใชใบสงตัว
อีกตอไป 
3. ประชาชน
ทุกคนเขาถึง
บริการ ลด
ระยะเวลา 
รอคอย ลด
การแออัดใน
สถานพยาบาล 
ลดคาใชจาย
ของผูปวย/ 
ญาติและ
สถานพยาบาล 
รวมท้ัง
ประชาชนยัง

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูจัดการศูนยรบั - สงตอ 
ผูปวยมะเร็ง (หลักสูตร 2 
วัน) จํานวน 3 รุน ๆ ละ 
130 คน โดยการบรรยาย/
อภิปราย 
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
รายละเอียดโครงการ เพ่ือให
ผูมารบับริการทราบและ
เขาใจ 
แนวทางการดําเนินงานของ 
สปสช. อยางครบถวน 
รวมถึงใหความรวมมือ
ปฏิบัติตาม 
3. พัฒนาโปรแกรม Thai 
Cancer-based และ The 
ONE ใหสําเร็จและพรอมใช
งาน 
เพ่ือการบริหารจัดการใน
การรับสงตอผูปวยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

4,426,000 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

มาตรฐานอยางเทาเทียม
กัน 

สําเรจ็และ
พรอมใชงาน 

3. ผูปวยในไม
ตองใชใบสงตัว
อีกตอไป 

อีกตอไป ไดรับบริการท่ี
มีคุณภาพ 
มาตรฐาน
อยางเทาเทียม
กัน 

33 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ 
ผาตัดวันเดียว
กลับ และการ
ผาตัดแผลเล็ก  

1.เกิดเครือขายการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพการใหบริการ
ODS/MIS อยางตอเน่ือง 
ยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ัง
บุคลากรทางการแพทยมี
ศักยภาพ ท้ังดานบริการ 
และวิชาการ   
2.ประชาชนเขาถึง
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน เสมอภาคเทา
เทียมกัน   

1.สถานพยาบาลเขา
รวมโครงการ 
การผาตัดแบบวันเดียว
กลับ (ODS) และ 
การผาตัดแผลเล็ก (MIS) 
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน
ครอบคลมุท่ัวประเทศ
ท้ัง ๑๓ เขตสุขภาพ 
2.บุคลากรทาง
การแพทยไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ใหบริการการผาตัดแบบ 
วันเดียวกลับ (ODS) 
การผาตัดแผลเล็ก (MIS) 
ครอบคลมุท่ัวประเทศ
ท้ัง 13 เขตสุขภาพ 
3.ประชาชนเขาถึง
บริการ ลดระยะเวลารอ
คอย ลดการติดเช้ือ  

เตรียมความ
พรอมลงพ้ืนท่ี 
และ จัดอบรม 
  

1. ส ถ า น  
พ ย า บ า ล ท ี่
ส า ม า ร ถ
ให บ ร ิก า ร ก า ร
ผ า ต ัด แ บ บ ว ัน
เด ีย ว ก ล ับ
(ODS)ก า ร
ผ า ต ัด แ ผ ล เล ็ก
(M IS)  
เพ ิ่ม ข ึ้น ม า ก ก ว า
ป ท ี่ผ า น ม า  
2. บ ุค ล า ก ร
ท า ง ก า ร แ พ ท ย 
ส า ม า ร ถ
ให บ ร ิก า ร ก า ร
ผ า ต ัด แ บ บ ว ัน
เด ีย ว ก ล ับ
(ODS) ก า ร
ผาตัดแผล 

1. สถาน 
พยาบาลท่ี
สามารถ
ใหบริการการ
ผาตัดแบบวัน
เดียวกลับ
(ODS)การ
ผาตัดแผลเล็ก
(MIS) 
เพ่ิมข้ึน 
2. บุคลากร
ทางการแพทย
สามารถ
ใหบริการการ
ผาตัดแบบวัน
เดียวกลับ
(ODS) การ
ผาตัดแผลเล็ก
(MIS) อยางม ี

1. ผ ูร ับ บ ร ิก า ร
ผ า ต ดั แ บ บ ว ัน
เด ีย ว ก ล ับ
(ODS) ก า ร
ผ า ต ดั แ ผ ล เล ็ก
(M IS) ใน  ๑ ๓  
เข ต ส ุข ภ า พ ม ี
จ ํา น ว น เพ ิ่ม ข ึ้น
จ า ก
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี่
ผ า น ม า  
2. ป ร ะ ช า ช น
เข า ถ ึง บ ร ิก า ร  
ล ด ร ะ ย ะ เว ล า  
ร อ ค อ ย  ล ด ก า ร
ต ิด เช ื้อ แ ล ะ ล ด
ก า ร แ อ อ ัด ใน
ส ถ า น พ ย า บ า ล  
ล ด ค า ใช จ า ย     

1.เตรียมความพรอมลงพ้ืนท่ี
ตรวจประเมินODS 
/MISในรพ.๑๓ เขต   
2. เตรียมความพรอมจดั
อบรมหลักสูตรความ
รับผิดชอบ nurse 
manager ของ 
รพ.ท่ีเขารวมโครงการ
ODS/MIS   
3. ติดตามประเมินผล รพ.ท่ี
เขารวมโครงการODS/MIS
ใน ๑๓ เขตสุขภาพ 
4.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ODS/MISตามความตองการ
ของ๑๓เขตสุขภาพ  
5.อบรมหลักสูตรความ
รับผดิชอบ  Nurse 
manager ของ รพ. ท่ีเขา
รวมโครงการODS/MISใน  

3,000,000 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

   และลดการแออัดใน
สถานพยาบาล ลด
คาใชจายของผูปวย/
ญาติ และสถานพยาบาล 
รวมท้ังไดรับบริการท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
ครอบคลมุเสมอภาค
และปลอดภัย 

 เล็ก (MIS) 
อยางมี
คุณภาพ 
มาตรฐาน 
และความ
ปลอดภัย 

คุณภาพ 
มาตรฐาน 
และความ
ปลอดภัย 

ข อ งผ ูป ว ย /  
ญ าต ิแ ล ะ
ส ถ าน พ ย าบ าล  
ร ว ม ท ั้ง
ป ร ะ ช า ช น ย ัง
ได ร ับ บ ร ิก า ร ท ี่
ม ีค ุณ ภ าพ  
ม าต ร ฐ า น  
ค ร อ บ ค ล ุม
เส ม อ ภ าค แ ล ะ
ป ล อ ด ภ ัย  

๑๓ เขตสขุภาพ   
6.อบรมการบันทึกขอมูล
ของ Nurse managerของ 
รพ.ท่ีเขารวมโครงการ
ODS/MIS ใน ๑๓ เขต
สุขภาพ   

  

34 โครงการพัฒนา

ระบบบริการ

สุขภาพผูสูงอายุ

ในสถานบริการ

สุขภาพแตละ

ระดับ เพ่ือ

ผูสูงอายไุดรับ

การดูแลรักษา 

สงตออยาง

เหมาะสม  

1.เพ่ือใหผูสูงอายุเขาถึง
บริการสุขภาพและไดรับ
การดูแลรักษาอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
2.เพ่ือสนับสนุนระบบ
การจัดบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุในสถานบริการ
สุขภาพ/คลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพ 
3.เพ่ือพัฒนาระบบและ
สรางความเขมแข็งของ
เครือขายระบบการ
จัดบริการสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

1.ผูสูงอายุท่ีเขามารับ
บริการสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพ/คลินิก
ผูสูงอายุ จํานวน 
25,000 คน 
2.บุคลากรทาง
การแพทยและ
สาธารณสุข จาก 
รพศ. รพท. รพซ. และ 
รพ.สต จํานวน 100 
คน 
 

- พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรทาง
แพทย และ
สาธารณสุข ท่ี
รับผิดชอบงาน
ดานจัดบริการ
สุขภาพ
ผูสูงอายุใน
สถานบริการ
สุขภาพ/
คลินิกผูสูงอาย ุ

เยี่ยมเสรมิ
พลัง/นิเทศ/
สนับสนุนการ
จัดบริการ
สุขภาพ
ผูสูงอายุใน
สถานบริการ
สุขภาพ/
คลินิกผูสูงอายุ
ในพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

1.ผ ูส ูง อ า ย ุท ี่เข า
ม า ร ับ บ ร ิก า ร
ส ุข ภ า พ ใน ส ถ า น
บ ร ิก า ร ส ุข ภ า พ /
ค ล ิน ิก ผ ูส ูง อ า ย ุ 
จ ํา น ว น  
25,000 ค น  
2.บ ุค ล า ก ร ท า ง
ก า ร แ พ ท ย แ ล ะ
ส าธ า ร ณ ส ุข  
จ า ก  รพ ศ . 
ร พ ท . ร พ ซ . 
แ ล ะ  ร พ .ส ต  
จ ํา น ว น  100 
ค น  

1 . ก า รพ ัฒ น า ก า ร จ ัด บ ร ิก า ร
ส ุข ภ า พ ใน ส ถ า น บ ร ิก า ร ส ุข ภ า พ  
/ค ล ิน ิก ผ ูส ูง อ า ย ุ 
2 . ก า รพ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จ ัด  
บ ร ิก า ร ส ุข ภ า พ ผ ูส ูง อ า ย ุ “ ข อ
ค ว ร พ ิจ า ร ณ า ป ร ะ เด ็น ส ํา ค ัญ
ด า น เว ฃ ศ า ส ต ร ผ ูส ูง อ า ย ุ ใน
แ ผ น ก ผ ูป ว ย น อ ก ”  Geriatric 
Care in Ambulatory Clinic 
3. ก า รพ ัฒ น า โป ร แ ก ร ม  
Mobile Geriatric 
Assessment (MGA)แ ล ะ
ฐ า น ข อ ม ูล ก า ร จ ัด บ ร ิก า ร
ส ุข ภ า พ  ผ ูส ูง อ า ย ุใน ส ถ า น
บ ร ิก า ร ส ุข ภ า พ /ค ล ิน ิก ผ ูส ูง อ า ย ุ 

3,344,300 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

35 โครงการพัฒนา
ระบบการ
ปองกันโรค
ระดับทุตยิภูมิ 
เพ่ือดูแลรักษา
กลุมอาการหรือ
โรคท่ีพบบอยใน
ผูสูงอาย ุ
 

1. เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ
การสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันปญหาสุขภพท่ี
พบบอยในผูสูงอายุ การ
คัดกรองและประเมิน
กลุมโรคหรืออาการท่ีพบ
บอยในผูสูงอายุ 
(Geriatric 
Syndromes) และการ
ประเมินสมรรถนะ
ผูสูงอาย ุ
2. เพ่ือวิเคราะห จําแนก 
และจัดการขอมลู
สุขภาพผูสูงอายุ ผาน
ระบบ Aging Health 
data 
3. เพ่ือสงตอผูสูงอายุ
เขาสูระบบบริการ
สุขภาพจาก
สถานพยาบาลไปยังแม
ขายอยางเช่ือมโยง 
 

ประชากรผูสูงอายไุดรับ
การคัดกรองสุขภาพ 
ผานระบบ Aging 
Health Data จํานวน 
500,000 คน 

พัฒนาคูมือ 
คัดกรองและ
ประเมิน
สุขภาพ
ผูสูงอายุ ฉบับ
ป 2564 
เสร็จสิ้น 

1. ผูสูงอายุท่ี
อยูในพ้ืนท่ีท่ี
สมคัรใชระบบ 
Aging Health 
Data ไดรับคัด
กรอง/
ประเมิน
สุขภาพ และ
จัดการผาน
ระบบ Aging 
Health data 
รอยละ 30 
2. จังหวัด/
สถานพยาบาล 
ท่ีใชระบบ 
Aging Health 
Data เพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมา 
อยางนอย 1 
แหง 
  

นําเขาประเด็น
การเช่ือมโยง
ฐานขอมูล 
Aging Health 
Data ไปยัง
ฐานรายงาน
ขอมูลสุขภาพ
กลาง ของ
กรม/
กระทรวง ใน
การประชุม
ผูบริหาร 

1. ผูสูงอายุท่ี
อยูในพ้ืนท่ีท่ี
สมคัรใชระบบ 
Aging Health 
Data ไดรับคัด
กรอง/
ประเมิน
สุขภาพ และ
จัดการผาน
ระบบ Aging 
Health data 
รอยละ 60 
2. จังหวัด/
สถานพยาบาล 
ท่ีใชระบบ 
Aging Health 
Data เพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมา 
อยางนอย 3 
แหง 
  

1. สงเสริม/สนับสนุนใหจัด
หวัดท่ีมีความพรอม 
จัดบริการปองกันระดับตติย
ภูมิในโรคและกลุมอาการ
สูงอายุโดยการคัดกรอง/
ประเมินโรคและกลุมอาการ
สูงอายุ และนําเขาสูระบบ 
Aging Health Data 
2. พัฒนาใหระบบฐานขอมูล 
Aging Health Data สามารถ
เช่ือมโยงขอมูลสภาวะของ
ผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพและ
สังคม ซึ่งไดจากขอมูลการคัด
กรอง/ประเมนิโรคท่ีเปน
ปญหาสําคัญ และกลุมอาการ
สูงอายุ 
3.ถายทอดองคความรูเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับและอาสาสมัครใหมี
ความสามารถในการใหบริการ
คัดกรอง/ประเมินโรคท่ีเปน
ปญหาสําคัญและกลุมอาการ
สูงอายุ 
4.ปรับปรุงคูมือคัดกรอง/
ประเมินผูสูงอายุ ใหมีความ
ทันสมัยและมมีาตรฐาน 

5,433,400 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

36 1.โครงการ

เตรียมความ

พรอมระบบ

บริการสุขภาพ

สําหรับกลุมวัย

ทํางานอายุมาก

ในสถานบริการ

เครือขายคลินิก

โรคจากการ

ทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหเกิดระบบ
บริการสุขภาพสาํหรับ
กลุมวัยทํางานอายุมาก
ท่ีเปนมาตรฐาน 
2. เพ่ือสรางศักยภาพ
บุคลากรแพทย 
พยาบาล นักวิชาการ 
ใหสามารถบริการ
สุขภาพสาํหรับกลุมวัย
ทํางานอายุมากท่ีเปน
มาตรฐาน 
3. เพ่ือสรางระบบ
บริการสุขภาพท่ีเปน
มาตรฐานและเขาถึงได
สําหรับกลุมวัยทํางาน
อายุมาก 
4. เพ่ือสรางโมเดลการ
กลับเขาทํางาน สําหรับ
คนวัยทํางานอายุมาก 
 

1.รอยละ 90 ของ
โควตาแพทยและ
พยาบาล ท่ีผานการ
อบรมและมีความรูการ
ใหบริการสุขภาพ
สําหรับกลุมวัยทํางาน
อายุมากท่ีเปน
มาตรฐาน เพ่ิมข้ึน (45 
คน) 
2. รอยละ 50 ของ
คลินิกโรคจากการ
ทํางานในโรงพยาบาล 
สามารถจัดระบบบริการ
สุขภาพท่ีเปนมาตรฐาน 
ใหกับกลุมคนทํางานอายุ
มาก (30 แหง) 
3. เกิดโมเดลการกลับ
เขาทํางาน สําหรับคน
วัยทํางานอายุมาก 
 

จํานวนหนวย
ตรวจสุขภาพ
ท่ีไดรับการ
อบรม และ
ไดรับการ
นิเทศ 
ประเมิน
มาตรฐาน 30 
แหง 

จํานวนคลินิก
โรคจากการ
ทํางานในเขต
บริการสุขภาพ
ท้ัง 12 เขต มี
มาตรฐาน 30 
แหง 
 

รอยละแพทย
และพยาบาล
ผานการอบรม
ตามหลักสูตร
ท่ีกําหนด 
มากกวารอย
ละ 80  
(40 คน) 
 

1. รอยละ
แพทยและ
พยาบาลผาน
การอบรมตาม
หลักสตูรท่ี
กําหนด 
มากกวารอย
ละ 80  
(40 คน) 
2. จํานวน
คนทํางานอายุ
มาก ไดรับ
บริการ
คุณภาพ 
จํานวน 
30,000 คน 
 

1. ประเมินผลการตรวจ
สุขภาพของคนวัยทํางาน 
2. อบรมความรูพ้ืนฐานดาน
อาชีวเวชศาสตร สาํหรับ
แพทย 
3. อบรมความรูดานคลินิก
สําหรับพยาบาลอาชีวอนา
มัย 
4. อบรมความรูอาชีวเวช
ศาสตรดานโรค หู ตา จาก
การทํางาน  
5. อบรมความรูอาชีวเวช
ศาสตรดานโรคปอดจากการ
ทํางาน 
6. จัดทําแผนการกลับเขา
ทํางานในผูปวยโรคทางอายุรก
รรมท่ีกําหนดสําหรับคนวัย
ทํางาน 
7. การเพ่ิมศักยภาพบริการ

ดานอาชีวเวชศาสตรสําหรับ

การเขาถึงของคนวัยทํางาน 

 

4,725,600    กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

37 โครงการ พัฒนา
ระบบการดูแล
ผูปวยยาเสพตดิ
แบบไรรอยตอ
จากโรงพยาบาล
สูชุมชน 

1. พัฒนาบุคลากรท่ี
ดําเนินงานดานการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู
เสพติดใหสามารถใหการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ
ติดไดอยางเหมาะสม ไร
รอยตอจากโรงพยาบาล
สูชุมชน 
2. พัฒนารูปแบบการ
บําบัดฟนฟูแบบไร
รอยตอจากโรงพยาบาล
สูชุมชนท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนท่ี 

๑. ผูรบัผิดชอบงานยา
เสพตดิหนวยงานระดับ
จังหวัด ระดับเขต
สุขภาพ บุคลากรใน
สังกัดกรมการแพทย 
และผูบริหาร 
๒. บุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติดในพ้ืนท่ี
และเครือขายในชุมชน 
ในเขตสุขภาพท่ี ๑-๑๒ 
และกรุงเทพมหานคร 
๓. ประชาชน ผูนํา แกน
นํา จิตอาสา ผูปวยและ
ครอบครัว 

- จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม/อบรม 
350 คน 
 

๑. จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม/อบรม 
200 คน 
๒. จํานวน
พ้ืนท่ี ท่ีมีการ
ดําเนินงาน
บําบัดฟนฟู
แบบไรรอยตอ
จากรพ. สู
ชุมชน 
7 พ้ืนท่ี 

รูปแบบการ
บําบัดฟนฟู
แบบไรรอยตอ
จากรพ.สู
ชุมชน ท่ี
เหมาะสมกับ
บริบทของ
พ้ืนท่ี 7 
Model ซึ่งจะ
เปน Model 
ตนแบบ
สําหรับการ
ดําเนินงานใน
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
 
 

1. วางแผนและติดตามการ
ดําเนินงานพัฒนาบริการ
แบบไรรอยตอ  
2. พัฒนาและขับเคลื่อนการ
จัดบริการแบบไรรอยตอ  
3. พัฒนาและขับเคลื่อนการ
จัดบริการแบบไรรอยตอใน
พ้ืนท่ี/ชุมชน  
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู กํากับ 
ติดตามการดําเนินงานพ้ืนท่ี  
 
 
 

3,252,500 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

38 โครงการลด

ปจจัยเสี่ยงทาง

สุขภาพดานยา

เสพติดแบบ

บูรณาการ 

ผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพ
ติดไดรับการบําบัดฟนฟู 
และตดิตามดูแล
ชวยเหลือตอเน่ืองในมิติ
สุขภาพแบบครบวงจร 
ไรรอยตอ  
 

รอยละ ๕๕ ของผูปวย
ยาเสพตดิท่ีเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษา 
ไดรับการดูแลอยางมี
คุณภาพอยางตอเน่ือง
จนถึงการติดตาม ๑ ป 
(Retention Rate) 

- - รอยละ ๕๐ 
ของผูปวย
ไดรับการ
บําบัดตาม
ยอดเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
- รอยละ ๗๐ 
ของผูปวยยา
เสพติดท่ีเขา
รับการ
บําบัดรักษา
ไดรับการ
บําบัดรักษา 
ครบตาม
เกณฑกําหนด 
- รอยละ ๙๐ 
ของ
สถานพยาบาล
/สถานฟนฟู
ผานการ
รับรอง
คุณภาพ (HA 
ยาเสพตดิ) (ใช
ขอมูลสะสม) 

- รอยละ ๘๐ 
ของผูปวยไดรับ
การบําบัดตาม
ยอดเปาหมายท่ี
กําหนด 
- รอยละ ๘๐ 
ของผูปวยยา
เสพติดท่ีเขารับ
การบําบัดรักษา
ไดรับการ
จําหนายครบ
ตามเกณฑ
กําหนด 
- รอยละ ๙๕ 
ของ
สถานพยาบาล
/สถานฟนฟู
ผานการ
รับรอง
คุณภาพ (HA 
ยาเสพตดิ) (ใช
ขอมูลสะสม
จากกรมการ
แพทย) 
 
 

- รอยละ ๕๕ 
ของผูปวยยา
เสพติดท่ีเขาสู
กระบวนการ
บําบัดรักษา 
ไดรับการดูแล
อยางมี
คุณภาพอยาง
ตอเน่ืองจนถึง
การติดตาม ๑ 
ป (Retention 
Rate) 

๑. ปฏิบัติการสื่อสาร
นโยบายเพ่ือการดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
๒. สงเสริม สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินงานแกจังหวัด 
๓. ตรวจสอบ
เอกสารรายงาน 
4. ประมวลผลจากระบบ
ขอมูลการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูผูติดยาเสพตดิของ
ประเทศ (บสต.) 

๔๕๘,๔๒๐,๓๐๐  สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

39 โครงการ
สนับสนุนแกไข
ปญหาผูเสพยา
เสพติด การ
ควบคุมตัวยา
และสารเคมีทาง
หองปฏิบัติการ 
 

1. เพ่ือตรวจพิสูจนยา
เสพติดในปสสาวะและ
วัตถุตองสงสัย และ
สามารถนําผลการ
วิเคราะหไปใชในการ
ดําเนินคดีและในการ
บําบัดรักษา 
2. เพ่ือประเมิน
ความสามารถการตรวจ
วิเคราะหของ
หองปฏิบัติการสมาชิก
และพัฒนาการตรวจ
วิเคราะหมีมาตรฐาน
ตามระบบคณุภาพ  
3. พัฒนาทักษะความ
ชํานาญในการตรวจ
วิเคราะห และเพ่ิมความ
นาเช่ือถือในผลการ
ตรวจวิเคราะหของ
หองปฏิบัติการสมาชิก 
4. เพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลนําสงหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือเฝาระวัง
การแพรระบาดยาเสพ
ติด 
 

1. ตัวอยางท่ีไดรับการ
ตรวจหาสารเสพตดิใน
ปสสาวะและของกลาง  
85,000 ตัวอยาง 
2. จํานวนชุดทดสอบ
เบ้ืองตนสารเสพติดใน
ปสสาวะ ท่ีใหการ
สนับสนุนแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 360,000 
ชุด 

- - - 1. ตัวอยางท่ี
ไดรับการ
ตรวจหาสาร
เสพติดใน
ปสสาวะและ
ของกลาง  
85,000 
ตัวอยาง 
2. จํานวนชุด
ทดสอบ
เบ้ืองตนสาร
เสพติดใน
ปสสาวะ ท่ีให
การสนับสนุน
แกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
360,000 
ชุด 

1. ตรวจวิเคราะหตัวอยาง
ของกลางและตัวอยาง
ปสสาวะและรายงานผล 
2. ทดสอบคุณภาพและ
จัดซื้อชุดทดสอบเบ้ืองตน
สารเสพตดิในปสสาวะ 
3. จัดหาสารมาตรฐาน 
เคมีภณัฑ และวัสดุอุปกรณ 
4. สงตัวอยางทดสอบ และ
ตัวอยางควบคุมคณุภาพ 
ใหแกหองปฏิบัติการสมาชิก 
 

62,143,600 กรมวิทยาศาสตร 

การแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

40 โครงการลด
ความแออัดทาง
หองปฏิบัติการ 

1 . เพ ื่อ ให ส ํา น ัก ง าน
ส า ธ า ร ณ ส ุข จ ัง ห ว ัด ท ุก
แ ห ง  ส าม า ร ถ เป น ห น ว ย
ป ร ะ เม ิน แ ล ะ ร ับ ร อ งห น ว ย
บ ร ิก า ร เก ็บ แ ล ะ ข น ส ง
ต ัว อ ย า งน อ ก โร งพ ย าบ าล  
ถ ูก ต อ ง ค ร บ ถ ว น ต าม
ก ร ะ บ ว น ก า ร  
2 . เพ ื่อ ให ศ ูน ย 
ว ิท ย า ศ าส ต ร ก า ร แ พ ท ย   
ม ีค ว าม ร ูค ว าม เข า ใจ แ ล ะ
เป น ท ี่ป ร ึก ษ า ใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เม ิน แ ล ะ
ร ับ ร อ งห น ว ย บ ร ิก า ร เก ็บ
แ ล ะ ข น ส ง ต ัว อ ย า งน อ ก
โร งพ ย า บ าล   
3 . เพ ื่อ ให โร งพ ย าบ าล น ํา
ร อ งท ั้ง  1 3  เข ต ส ุข ภ าพ  
แ ล ะ โร งพ ย าบ าล ข น าด
ให ญ ท ี่ส น ใจ เข า ร ว ม
โค ร งก า ร ส าม า ร ถ
ด ํา เน ิน ก า ร ต าม น โย บ าย
ก า ร ล ด ค ว าม แ อ อ ัด ท า ง
ห อ งป ฏ ิบ ัต ิก า ร ได  
 
 

1. โรงพยาบาลนํารองมี
ความเขาใจในแนวทาง
ดําเนินการประเมิน
มาตรฐานหนวยบริการ
เก็บและขนสงตัวอยาง
นอกโรงพยาบาล ภายใต
โครงการลดความแออัด 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. โรงพยาบาลนํารอง
ท้ัง 13 เขตสขุภาพ และ
โรงพยาบาลขนาดใหญท่ี
สนใจเขารวมโครงการ
สามารถดําเนินการตาม
นโยบายการลดความ
แออัดทาง
หองปฏิบัติการได 
 

มีคูมือ
มาตรฐานการ
เจาะเลือดเก็บ
ตัวอยางและ
การนําสง
ตัวอยาง
จํานวน 1 
คูมือ 

- - โรงพยาบาล
นํารองมีหนวย
บริการเจาะ
เลือดผาน
มาตรฐานตาม
เกณฑท่ี
กําหนด 
จํานวน 20 
โรงพยาบาล 
 
หมายเหต ุ: 
โรงพยาบาล
นํารอง 
หมายถึง 
โรงพยาบาลใน
ทุกเขตสุขภาพ 
คัดเลือกจาก
โรงพยาบาลมี
ความแออัดใน
การใหบริการ
สูงรวมกับการ
รับยาใกลบาน 

1. จัดทําคูมือการเจาะเลือด
เก็บตัวอยางและนําสง
ตัวอยางสําหรับหนวยบริการ 
นอกโรงพยาบาล โดย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ประชุมช้ีแจงแนวทาง
ดําเนินการประเมินและ
รับรองหนวยบริการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูประเมิน
และรับรองหนวยบริการ 
3. รับรองและข้ึนทะเบียน
หนวยบริการเจาะเลือดและ
เก็บตัวอยาง ตามแนวทาง 
ของกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย  กระทรวง
สาธารณสุข 
 

1,276,400 กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย 

 แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

41 โครงการพัฒนา
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อน
นโยบาย 
“เจ็บปวยฉุกเฉิน
วิกฤต มีสิทธิทุก
ท่ี” 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหมีเจาหนาท่ี
หรือบุคลากรทาง
การแพทย ใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา บริการได
ตลอด 24 ชม. 
2. เพ่ือการแกไขปญหา
ในการปฏิบัติงานของ
ภาคีเครือขาย และการ
คุมครองสิทธิผูปวย
ฉุกเฉินวิกฤต ใหไดรับ
ความเห็นทางการแพทย
จากคณะทํางาน
พิจารณาและรับเรื่อง
รองเรียนของ สพฉ. 
3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
แนวทางการรับสงตอ
ผูปวยทางอากาศยานใน
แตละภูมิภาค เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ใน
การอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
ระดับชาต ิ

1.มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

ในศูนยประสานคุมครอง

สิทธิผูปวยฉุกเฉินวิกฤต 

(ศคส.สพฉ.) พรอม

สามารถทํางานไดตลอด 

๒๔ ชม. ผูปวยฉุกเฉินท่ี

อุทธรณหรือรองเรียน

ไดรับการคุมครองสิทธิ 

เกิดความเปนธรรมกับ

ทุกฝาย  

2.มีแนวทางการรับสง

ตอผูปวยฉุกเฉินทาง

อากาศยาน จากทุก

ภูมิภาคใหเปนแนวทาง

สําหรับจังหวัดท่ีจะมี

ระบบการรับสงตอผูปวย

ฉุกเฉินทางอากาศยาน 

 

เรื่องรองเรียน
ท่ีรับเขาสู
ระบบสามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จและ
แจงผลการ
พิจารณาใหผู
รองเรียน และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได
ภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอย
กวารอยละ 
60 

เรื่องรองเรียน
ท่ีรับเขาสู
ระบบสามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จและ
แจงผลการ
พิจารณาใหผู
รองเรียน และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได
ภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอย
กวารอยละ 
70 

เรื่องรองเรียน
ท่ีรับเขาสู
ระบบสามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จและ
แจงผลการ
พิจารณาใหผู
รองเรียน และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได
ภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอย
กวารอยละ 
๘๐ 

เรื่องรองเรียน
ท่ีรับเขาสู
ระบบสามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จและ
แจงผลการ
พิจารณาใหผู
รองเรียน และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได
ภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอย
กวารอยละ 
90 

1. จัดใหมีเจาหนาท่ีหรือ
บุคลากรทางการแพทย ใน
การดําเนินงานใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา บริการไดตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง  
2. ประชุมการพิจารณาและ
รับเรื่องรองเรียน รวมถึงการ
แกไขปญหา เพ่ือใหเรื่อง
รองเรียนไดรับการแกปญหา
รวดเร็ว  
3. การพัฒนาแนวทางการ
รับสงตอผูปวยทางอากาศ
ยาน ใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ในการ
อํานวยการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับชาต ิ

๑,๘๕๖,๘๐๐ สถาบันพัฒนา

การแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

42 โครงการพัฒนา

ระบบสงตอ

ผูปวย  

 

1 เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบการสงตอผูปวยให
เช่ือมประสานกันเปน
เครือขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ตอเน่ือง 
2 เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการและคณุภาพ
บริการการรับสงตอ
ผูปวย การพัฒนา
บุคลากรผูปฏิบัติงาน 
ระบบรับสงตอ รวมถึง
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล และระบบ
รายงานการรับสงตอ
ผูปวยอยางตอเน่ือง 
๓ เพ่ือลดข้ันตอน และ
ระยะเวลาในการนัดพบ
แพทยผูเช่ียวชาญ ลด
ปญหาการถูกปฏิเสธการ
สงตอผูปวยแตละระดับ 
และลดการสงตอผูปวย
ออกนอกเขตสขุภาพ 
 

รอยละการสงตอผูปวย
นอกเขตสุขภาพลดลง 
รอยละ 10  

- - - ลดลงรอยละ 
10 

1. พัฒนาเกณฑการประเมิน
ระบบรับสงตอผูปวย 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบ
รับสงตอผูปวยสวนกลาง/
สวนภูมภิาค   
3. ลงพ้ืนท่ีติดตามการ
ดําเนินงานพัฒนางานระบบ
รับสงตอผูปวยสวนภูมิภาค 
4. จัดพิมพคูมือเกณฑการ
ประ เมิ น ระบบรั บส งต อ
ผูปวย 

1,098,840 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

(กบรส.) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

43 โครงการปฏิรูป

หองฉุกเฉินและ

การพัฒนา

โรงพยาบาลจตุร

ทิศ 

 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพหอง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ศูนย/ท่ัวไปทุกแหง ให
เปนพ้ืนท่ีรองรับผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินได
อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละของโรงพยาบาล
ศูนยผานเกณฑ ER 
คุณภาพ รอยละ 100 

- - - รอยละ 100 1. ประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการปฏิรปูหอง
ฉุกเฉิน 
2. พัฒนาหองฉุกเฉิน
คุณภาพโรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
3. ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมประเมิน
หองฉุกเฉินคุณภาพ 

635,160 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

(กบรส.) 

แผนงานท่ี 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 
44 สนับสนุนการ

เฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุม
โรคภายใต
โครงการ
ราชทัณฑปนสุข 
ทําความ ดี เพ่ือ
ชาติ ศาสน 
กษัตริย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรค 
ตามโครงการ
พระราชดําริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
พระบรมวงศานุวงศ 
กรมควบคุมโรค 

จํานวนกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับบริการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรค 
ภายใตโครงการ
ราชทัณฑปนสุข ทํา
ความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน 
กษัตริย (567,993 
ราย) 

จํานวนผูไดรับ
การคัดกรอง
คนหาวัณโรค
ดวยการ
ถายภาพรังสี
ทรวงอก (รจ.
ท่ัวประเทศ) 
110,398 
ราย 

1 . จ ํา น ว น ผ ู
ได ร ับ ก า ร ค ัด
ก ร อ ง เอ ช ไอ ว ี 
ซ ิฟ ล ิส  แ ล ะ
ไว ร ัส ต ับ อ ัก เส บ
ซ ี  
(ร จ .4 4  แ ห ง )
15,000 ร าย  
2 . จ ํา น ว น ผ ู
ได ร ับ ก า ร ค ัด
ก ร อ ง ค น ห า ว ัณ
โร ค ด ว ย ก า ร
ถ า ย ภ า พ ร ัง ส ี
ท ร ว ง อ ก  (ร จ .
ท ั่ว ป ร ะ เท ศ ) 

1 . จ ํา น ว น ผ ู
ได ร ับ ก า ร ค ัด
ก ร อ ง เอ ช ไอ ว ี 
ซ ิฟ ล ิส  แ ล ะ
ไว ร ัส ต ับ อ ัก เส บ
ซ ี  
(ร จ .4 4  แ ห ง ) 
35,000 ร าย  
2 . จ ํา น ว น ผ ู
ได ร ับ ก า ร ค ัด
ก ร อ ง ค น ห า ว ัณ
โร ค ด ว ย ก า ร
ถ า ย ภ า พ ร ัง ส ี
ท ร ว ง อ ก  (ร จ .
ท ั่ว ป ร ะ เท ศ ) 

จํานวนผูไดรับ
การคัดกรอง
คนหาวัณโรค
ดวยการ
ถายภาพรังสี
ทรวงอก (รจ.
ท่ัวประเทศ) 
110,398 
ราย 

1. บูรณาการความรวมมือ
กับเครือขายในการ
ดําเนินงานปองกัน ควบคุม
โรคภายใตโครงการ
ราชทัณฑปนสุข ทําความดี 
เพ่ือชําติ ศาสน กษัตรยิ 
2. ตรวจคัดกรองโรคตดิตอ
สําคัญในเรือนจํา 
3. การปองกันควบคุมโรค
ในเรือนจําโดยการสนับสนุน
การใหวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญและหดั 
  

28,617,900 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

     7 3 ,5 9 8  ร าย  
3 . ความ
ครอบคลุมของ
การไดรับวัคซีน
ปองกันโรค
ไขหวัดใหญ  
(รจ.ท่ัว
ประเทศ) 
3 0 ,0 0 0  ร า ย  

7 3 ,5 9 9  ร าย  
3 . ความ
ครอบคลุมของ
การไดรับวัคซีน
ปองกันโรค
ไขหวัดใหญ  
(รจ.ท่ัว
ประเทศ) 
7 0 ,0 0 0  ร า ย
4 . ค ว า ม
ค ร อ บ ค ล ุม ข อ ง
ก า ร ได ร ับ ว ัค ซ ีน
ป อ ง ก ัน โร ค ห ัด
ใน ผ ูต อ ง ข ัง ร า ย
ให ม แ ล ะ
เจ า ห น าท ี่
เร ือ น จ ํา  อ าย ุ 
20 - 40  ป  
(ก ร ณ ีย ัง ไม เค ย
ได ร ับ ว ัค ซ ีน
ป อ ง ก ัน โร ค ห ัด
ม าก อ น )  
(ร จ .ท ั่ว
ป ร ะ เท ศ ) 
50,000 ร าย  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

45 สนับสนุนการ
เฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุม
โรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดี 

เพ่ือรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช พรอมท้ังถวาย
เปนพระราชกุศลแด
สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ให
ประชาชนไดรับการดูแล
รักษามีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ไมตายดวยโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอ
นํ้าด ี
 

จํานวนตําบลท่ีมีการคดั
กรองพยาธิใบไมตับใน
ประชาชนอายุ 15 ปข้ึน
ไป เมื่อพบผูติดพยาธิให
การรักษาและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 941 ตําบล 

5 ตําบล 180 ตําบล 560 ตําบล 196 ตําบล 1.  ตรวจคดักรองและ
วินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตบั
และหนอนพยาธิดวย
ปญญาประดิษฐ เฉลิมพระ
เกียรตเิน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
2. พัฒนารูปแบบการสราง
ความรอบรู (Health 
Literacy) ดานสุขภาพ
ประเด็นพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดีในโรงเรยีน
และชุมชน 
3. สนับสนุนการดําเนินงาน
โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดีรวมกับราชวิทยาลัย
จุฬาภรณและภาคเีครือขาย
ท่ีเก่ียวของ 
4. เฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคพยาธิใบไมเลือด 
จังหวัดลุมแมนํ้าโขง 

13,050,000 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

46 โครงการจดัตั้ง

และพัฒนาสุข

ศาลาพระราชทาน

ตามพระราชดําริ

สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมาร ี

เพ่ือเพ่ิมการเขาถึง
บริการดานสุขภาพแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายแดน ถ่ินทุรกันดาร
หางไกล และพ้ืนท่ีพิเศษ
ดานความมั่นคง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ใหบริการสุขศาลา
พระราชทานเขาถึง
บริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
10 

สุขศาลา
พระราชทาน
ไดรับการ
สงเสริม
คุณภาพ
มาตรฐานการ
ใหบริการ
สาธารณสุขใน
สุขศาลา
พระราชทาน 
ท้ัง 6 ดาน 

บุคลากรของ
สุขศาลา
พระราชทาน
ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
ใหบริการตาม
หลักสตูรท่ี
กําหนด 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหบริการ
สุขศาลา
พระราชทาน
เขาถึงบริการ
สุขภาพท่ีมี
คุณภาพ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
5 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหบริการ
สุขศาลา
พระราชทาน
เขาถึงบริการ
สุขภาพท่ีมี
คุณภาพ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
10 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินและรับรอง
คุณภาพสุขศาลาระราชทาน 
2. สงเสริม คณุภาพสุขศาลา
ใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
3. อบรม พัฒนาใหความรู
บุคลากรผูปฏิบัติงานในสุข
ศาลา 
4. ตรวจประเมินคณุภาพสุข
ศาลาพระราชทาน 
5. รับรองคณุภาพการ
ใหบริการในสุขศาลา
พระราชทาน 

11,027,920 กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 
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รับผิดชอบ 

Small 
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 ไตรมาส 1 
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success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

47 สนับสนุนการ
เฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุม
โรคในถ่ิน
ทุรกันดาร ตาม
โครงการ
พระราชดํารขิอง
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

1. เพ่ือเฝาระวังและ
ปองกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิในพ้ืนท่ี
โครงการตาม
พระราชดําริฯ 
2. เพ่ือพัฒนาสนับสนุน 
และประสานความ
รวมมือเครือขายในการ
ดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ในพ้ืนท่ีโครงการตาม
พระราชดําริฯ 

จํานวนโรงเรยีนท่ีมีการ
ดําเนินการตรวจคนหา 
รักษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโรค
หนอนพยาธิในนักเรียน 
925 โรงเรยีน 

- 277 โรงเรียน 462 โรงเรียน 740 โรงเรียน 1. พัฒนาศักยภาพแกนนํา
เพ่ือแกไขปญหาการตดิเช้ือ
หนอนพยาธิในชุมชนพ้ืนท่ี
อัตราตดิเช้ือสูง 
2. พัฒนาความรวมมือภาคี
เครือขายภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลยัในการเฝาระวัง 
ตรวจวินิจฉัยปองกัน รักษา
หนอนพยาธิในถ่ินทุรกันดาร 
3. ผลิตบทเรียนออนไลน  
(e-Learning) โรค
หนอนพยาธิ เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการดําเนินงานเฝา
ระวังควบคุมโรค 
4. ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
บุคลากรครูสังกัด กศน. ใน
พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการติดเช้ือสูง 
5. จัดสงวัสดุวิทยาศาสตร 
สื่อความรู และเวชภณัฑเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

6,500,000 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

48 โครงการธํารง
รักษาพัฒนา
สรางเสริมความ
เขมแข็งของ
ระบบคณุภาพ
มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ
ทางการแพทย
และ
หองปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราช 
โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาล
ชัยพัฒน 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลมิพระ
เกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล  ท้ังดาน
บุคลากร และระบบงาน 
2. เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมให
หองปฏิบัติการทางการ
แพทย และ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลมิพระ
เกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล เปนเครือขายท่ี
เขมแข็ง และมีการ
พัฒนาระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐานท่ี
เก่ียวของอยางตอเน่ือง
และมีความยั่งยืน   

1. หองปฏิบัติการทาง
การแพทย และ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลมิพระ
เกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล ไดรบัการพัฒนา
ระบบคณุภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และ
สามารถใหบริการ
ประชาชนหรือผูปวยได
อยางมีคุณภาพ 
มาตรฐาน และปลอดภยั   
2. บุคลากรหรือ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
หองปฏิบัติการทาง
การแพทยและ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลมิพระ
เกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช

- - บุคลากรหอง
ปฏิบัต ิ
การรังสี
วินิจฉัย ของ
โรงพยาบาล 
ไดรับการ
อบรมความรู
หรืออบรม
ผาน web 
conference 
36 แหง 

หองปฏิบัต ิ
การทางการ
แพทย ของ
โรงพยาบาล มี
การพัฒนา
เพ่ิมระดับ 
การธํารงรักษา
ระบบคณุภาพ 
หรือผานการ
รับรอง
มาตรฐาน 
ISO15189 
หรือมาตรฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข 
36 แหง 

1. จัดอบรมหรือฝกอบรมท่ี
หนางานหรือผาน web 
conference เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและระบบ
คุณภาพหองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 
2. ตรวจประเมินภายใน 
(Internal audit) ตามระบบ
คุณภาพ หองปฏิบัติการทาง
การแพทย  
และหองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 
3. กํากับติดตามการแกไข
ขอบกพรองและขอสังเกต
หลังการตรวจประเมิน 
 

2,000,000 กรมวิทยาศาสตร 

การแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 
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หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

ชานุกูล ไดรบัองคความ
รูเทาทันเทคโนโลยี 
สามารถทําผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมสาํหรับ
การพัฒนาระบบงานให
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน   

49 สนับสนุนการ
เฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุม
โรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย 
ดร.สมเดจ็พระ
เจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลยั
ลักษณ อัครราช
กุมารี   

เพ่ือพัฒนาระบบเฝา
ระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ในสัตวและคนอยาง
ตอเน่ืองในทุกพ้ืนท่ีและ
สรางความรู ความเขาใจ 
และความตระหนัก
ใหกับประชาชนในการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

จํานวนอําเภอเสี่ยงท่ี
ดําเนินการตาม
มาตรการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาในคน 

- 220 อําเภอ - 220 อําเภอ 1. เสริมสรางความเขมแข็ง
ของการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรค
พิษสุนัขบา 
2. อบรมแนวทางเวชปฏิบัติ
โรคพิษสุนัขบาและการเก็บ
ตัวอยางสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 
3. พัฒนาศักยภาพผู
ประเมินเพ่ือรับรองพ้ืนท่ี
ปลอดโรคพิษสุขบาตาม
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาสื่อดิจิตอลและ
รวบรวมสื่อเพ่ือการเรียนการ
สอนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
5. จัดกิจกรรม "วันปองกัน
โรคพิษสุนัขบาโลก" และให
ความรูประชาชนเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบา 

23,315,000 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

50 โครงการตําบล
ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริการ สุขภาพใน พ้ืน ท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ให
ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการไดอยางเทาเทียม
และมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
2. เพ่ือลดอัตราปวย หรือ
อัตราตายดวยโรคท่ีเปน
ปญ หา ใน พ้ืน ท่ี จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใตใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

1. ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นและไดรับบริการ
สาธารณสุขจากภาครัฐ
อยางครบถวนและท่ัวถึง
  
2. รพ.สต ท่ีมีความพรอม
ตามเกณฑ ตําบลม่ันคง 
ม่ังคง ยั่งยืน 
3. อัตรามารดาตายลดลง
จากป 2563 รอยละ 30 
(ไม เกิน รอยละ 56 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน)  
 

-  รอยละของ 
รพ.สต. ท่ีผาน
เกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 
ไมนอยกวา 70 
-  ความครอบ 
คลุมของเด็ก
อายุครบ 1 ป 
ท่ีไดรับวัคซีน 
MMR1 ไมนอย
กวารอยละ 80 
-  อัตราการ
ตายของมารดา
ในพ้ืนท่ี จชต 
ไมเกิน 50 ตอ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 
-  ผูเดินทางไป
ประกอบพิธี
ฮัจยและอุม
เราะหไดรับการ
ดูแลสุขภาพ 
รอยละ 70 

-  รอยละของ 
รพ.สต. ท่ีผาน
เกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 
ไมนอยกวา 75 
-  ความครอบ 
คลุมของเด็ก
อายุครบ 1 ป 
ท่ีไดรับวัคซีน 
MMR1 ไมนอย
กวารอยละ 85 
-  อัตราการ
ตายของมารดา
ในพ้ืนท่ี จชต 
ไมเกิน 45 ตอ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 
-  ผูเดินทางไป
ประกอบพิธี
ฮัจยและอุม
เราะหไดรับการ
ดูแลสุขภาพ 
รอยละ 80 
 
 
 

-  รอยละของ 
รพ.สต. ท่ีผาน
เกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 
ไมนอยกวา 80 
-  ความครอบ 
คลุมของเด็ก
อายุครบ 1 ป 
ท่ีไดรับวัคซีน 
MMR1 ไมนอย
กวารอยละ 90 
-  อัตราการ
ตายของมารดา
ในพ้ืนท่ี จชต 
ไมเกิน 40 ตอ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 
-  ผูเดินทางไป
ประกอบพิธี
ฮัจยและอุม
เราะหไดรับการ
ดูแลสุขภาพ 
รอยละ 90 

 - รอยละของ 
รพ.สต. ท่ีผาน
เกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 
ไมนอยกวา 85 
-  ความครอบ 
คลุมของเด็ก
อายุครบ 1 ป 
ท่ีไดรับวัคซีน 
MMR1 ไมนอย
กวารอยละ 95 
-  อัตราการ
ตายของมารดา
ในพ้ืนท่ี จชต 
ไมเกิน 35 ตอ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 
-  ผูเดินทางไป
ประกอบพิธี
ฮัจยและอุม
เราะหไดรับการ
ดูแลสุขภาพ 
รอยละ 95 

1. ตนทาง 
   1.1 รวมรวมขอมูล
กลุมเปาหมาย 
   1.2 จัดต้ังคณะทํางาน 
รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ทุกภาคสวน 
   1.3 วิเคราะหขอมูลและ
กําหนดแผนการดําเนินงาน
แกไขปญหาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2. กลางทาง 
    2.1 ดําเนินการตามแผน 
3. ปลายทาง 
    3.1 สรุป ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน 
  

41,320,700 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

(กองตรวจราชการ) 

แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

51 สมุนไพร กัญชา 
กัญชง เพ่ือ
สุขภาพ สราง
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเพ่ิมการเขาถึง
บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทยแบบบูรณา
การ  
2. เพ่ือเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ เรื่องการใช
ยาท่ีมีกัญชาปรุงผสม
อยางปลอดภัยใหกับ
ประชาชน และบุคลากร
สาธารณสุข  
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
หนวยบริการสาธารณสุข
ในการใชกัญชาทาง
การแพทย 
4. เพ่ือยกระดับและเพ่ิม
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
และเกิดตลาดกลาง
วัตถุดิบสมุนไพร 
5. สงเสริมพัฒนา
สมุนไพรท่ีมีศักยภาพ
ตามความตองการตลาด
ท้ังใน/ตางประเทศและ
สงเสริมตอยอดเชิง 

1. มูลคาการบริโภค
สมุนไพรในประเทศ
เพ่ิมข้ึนอยางนอย รอย
ละ 5 (2,600 ลาน
บาท)  
2. ประชาชนเขาถึง
ผลิตภณัฑกัญชาทาง
การแพทย และกัญชง
เพ่ือสุขภาพท่ีมี
มาตรฐานและปลอดภยั   
3. ประเทศ องคกร 
ประชาชน สามารถเพ่ิม
รายได ลดรายจาย มี
ทางเลือกดูแลสุขภาพ 

ก ัญ ช า /ก ัญ ช ง  
1 . ม ีค ูม ือ  แ น ว
ท า งก า ร
จ ัด บ ร ิก า ร
ค ล ิน ิก ก ัญ ช า
ท า งก า ร แ พ ท ย 
แ ผ น ไท ย
(Guidance/ 
CPG) 
2. ป ร ะ ช า ช น
ได ร ับ ค ว าม ร ู 
ค ว าม เข า ใ จ  
แ ล ะ ใช ต ํา ร ับ ย า
ท ี่ม ีก ัญ ช าป ร ุง
ผ ส ม  ร ว ม ถ ึง
ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ุข ภ าพ จ า ก ก ัญ
ช งอ ย า ง
ป ล อ ด ภ ัย   
ส ม ุน ไพ ร  
เพ ื่อ เศ ร ษ ฐ ก ิจ  
 

ก ัญ ช า /ก ัญ ช ง  
1 . ม ีก า ร
จ ัด บ ร ิก า ร
ค ล ิน ิก ก ัญ ช า
ท า งก า ร แ พ ท ย 
แ ผ น ไท ย  เพ ื่อ
ก า ร บ ูร ณ าก า ร
ร อ ย ล ะ  3 0  
(จ าํ น ว น  2 6 8  
แ ห ง )  
2 . ม ีต ํา ร ับ ย า
แ ผ น ไท ย ท ี่ม ี
ก ัญ ช าป ร ุง ผ ส ม
จ ํา น ว น
เพ ีย งพ อ
ส ํา ห ร ับ จ า ย ให 
ผ ูป ว ย ท ั้ง ใน
ส ถ าน พ ย าบ าล
ภ าค ร ัฐ แ ล ะ
เอ ก ช น  
ส ม ุน ไพ ร  
เพ ื่อ เศ ร ษ ฐ ก ิจ  
 

ก ัญ ช า /ก ัญ ช ง  
1 . ม ีก า ร
จ ัด บ ร ิก า ร
ค ล ิน ิก ก ัญ ช า
ท า งก า ร แ พ ท ย 
แ ผ น ไท ย  เพ ื่อ
ก า ร บ ูร ณ าก า ร
ร อ ย ล ะ  4 0  
(จ าํ น ว น  3 5 9  
แ ห ง ) 
2 . ม ผี ล ง าน
ว ิช า ก า ร เพ ื่อ
เป น ข อ ม ูล
ส น ับ ส น ุน ก า ร
เส น อ ก ัญ ช า
ท า งก า ร แ พ ท ย 
เข า ส ูช ุด ส ิท ธ ิ
ป ร ะ โย ช น แ ล ะ
บ ัญ ช ีย า ห ล ัก
แ ห ง ช าต ิ 
จ ํา น ว น  1  เร ื่อ ง   
 

ก ัญ ช า /ก ัญ ช ง  
1 . ม ีก า ร
จ ัด บ ร ิก า ร
ค ล ิน ิก ก ัญ ช า
ท า งก า ร แ พ ท ย 
แ ผ น ไท ย  เพ ื่อ
ก า ร บ ูร ณ าก า ร  
ใน ร พ .ส ัง ก ัด
ส ํา น ัก ง าน
ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ ส ุข  
ร อ ย ล ะ  5 0  
(จ าํ น ว น  4 5 0  
แ ห ง  จ า ก  8 9 9  
แ ห ง )  
2 . ม ีเอ ก ส า ร
เพ ื่อ ใช ย ื่น เข า ส ู
ช ุด ส ิท ธ ิ
ป ร ะ โย ช น  
จ ํา น ว น  1  
ร า ย ก า ร  
ส ม ุน ไพ ร  
เพ ื่อ เศ ร ษ ฐ ก ิจ  

1. การขับเคลื่อนกัญชาทาง
การแพทยแผนไทย และกัญ
ชงเพ่ือสุขภาพ สราง
เศรษฐกิจ 
   1.1 เพ่ิมการเขาถึง
ผลิตภณัฑกัญชาทาง
การแพทยอยางมี
ประสิทธิภาพ/คณุภาพ 
   1.2 เพ่ิมชองทางตลาด
ผลิตภณัฑสุขภาพจากกัญชง
ในระดับอุตสาหกรรม 
   1.3 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ
ครอบคลมุภูมิปญญาและ
สมรรถนะบุคลากร 
2. ขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจ 
   2.1 ยกระดับและเพ่ิม
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
และเกิดตลาดกลางวัตถุดิบ
สมุนไพร 

18,676,250 กรมการแพทย

แผนไทยและ

การแพทย

ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

  เศรษฐกิจ และพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพร 

 1 . ม ีฐ าน ข อ ม ูล
ผ ูป ล ูก /พ ื้น ท ี่
ป ล ูก /ข อ ม ูล
ก า ร ซ ื้อ ข า ย
ส ม ุน ไพ ร ร ะ ด ับ
จ ัง ห ว ัด   
2 . ม ีเก ษ ต ร ก ร
ท ี่เข า ร ว ม
โค ร งก า ร เม ือ ง
ส ม ุน ไพ ร
เพ ิ่ม ข ึ้น  ร อ ย ล ะ  
5  จ า ก ป ท ี่ผ า น
ม า  
3 . ม ีก า ร
ส ง เส ร ิม แ ล ะ ให 
ค ํา ป ร ึก ษ า แ ก 
ผ ูป ร ะ ก อ บ ก า ร
ส ม ุน ไพ ร ใน
จ ัง ห ว ัด   
4 . ม ีก า ร ส ร า ง
ภ าพ ล ัก ษ ณ 
ส ม ุน ไพ ร ผ า น
ก า ร ท อ ง เท ี่ย ว
เช ิง ส ุข ภ าพ  
อ าห า ร  ค ว าม
ง าม  แ ล ะ
ก า ร แ พ ท ย แ ผ น

1 . ม ีเก ษ ต ร ก ร
ร าย ให ม ท ี่ได ร ับ
ก า ร ถ า ย ท อ ด
ค ว าม ร ูเร ื่อ ง  
GAP/ Organic 
ส ม ุน ไพ ร  ป ล ะ  
5 0  ร า ย  
2 . ม ีก า ร
ส ง เส ร ิม ก า ร
ป ล ูก พ ืช
ส ม ุน ไพ ร ใน
พ ื้น ท ี่ท ี่ได ร ับ
ก า ร ร ับ ร อ ง  
Organic อ ย า ง
น อ ย  1  แ ห ล ง  
3 . ม ีฐ าน ข อ ม ูล
ผ ูป ร ะ ก อ บ ก า ร /
โร ง ง าน
ส ม ุน ไพ ร /
ข อ ม ูล ก า ร ซ ื้อ
ข า ย ข อ ง โร ง ง าน
อ ุต ส าห ก ร ร ม    
4 . ม ีฐ าน ข อ ม ูล
ป ร ิม าณ
น ัก ท อ ง เท ี่ย ว
แ ล ะ ม ูล ค า ก า ร
ท อ ง เท ี่ย ว ข อ ง

3 . ม ีก า ร ป ล ูก
แ ล ะ ใช ก ัญ ช า
ท า งก า ร แ พ ท ย 
แ ผ น ไท ย
ส ํา ห ร ับ ผ ูป ว ย
เฉ พ าะ ร าย ใน  
ร พ .ส ต . 
ค ร อ บ ค ล ุม  1 2  
เข ต ส ุข ภ า พ  
ส ม ุน ไพ ร  
เพ ื่อ เศ ร ษ ฐ ก ิจ  
1 . ร า ย ง า น
ข อ ม ูล ม ูล ค า
ก า ร บ ร ิโภ ค
ส ม ุน ไพ ร แ ล ะ
ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ม ุน ไพ ร ข อ ง
จ ัง ห ว ัด  
2 . ส ง เส ร ิม
ภ าพ ล ัก ษ ณ 
แ ล ะ ส ร า ง ค ว าม
เช ื่อ ม ั่น
ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ม ุน ไพ ร ผ า น
น ิท ร ร ศ ก า ร
ร ว ม ก ับ  
Modern 

1 . เม ือ ง
ส ม ุน ไพ ร ท ุก
แ ห ง  ผ า น
เก ณ ฑ ก า ร
ป ร ะ เม ิน  
เม ือ ง ส ม ุน ไพ ร  
ร อ ย ล ะ  7 0  
2 . อ ัต ร า ก า ร
เพ ิ่ม ข ึ้น ข อ ง
ม ูล ค า ก า ร
บ ร ิโภ ค
ส ม ุน ไพ ร  ร อ ย
ล ะ  5  (2 ,6 0 0  
ล า น บ าท ) 
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ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

ไท ย  
5 . ส ุม ต ร ว จ
ร ับ ร อ ง
ม าต ร ฐ า น
ว ัต ถ ุด ิบ
ส ม ุน ไพ ร จ าก
เม ือ ง ส ม ุน ไพ ร  
(COA) (ท ุก
จ ัง ห ว ัด เม ือ ง
ส ม ุน ไพ ร ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ัง ห ว ัด   
5 . ส ง เส ร ิม
ภ าพ ล ัก ษ ณ 
แ ล ะ ส ร า ง ค ว าม
เช ื่อ ม ั่น ว ัต ถ ุด ิบ
ส ม ุน ไพ ร ผ า น
ต ล าด ก ล า ง
ว ัต ถ ุด ิบ
ส ม ุน ไพ ร  

trade 
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ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

52 โครงการบูรณา

การสงเสริม

ผลักดันสมุนไพร 

กัญชา กัญชง 

เพ่ือสุขภาพและ

เศรษฐกิจ 

สนับสนุนใหมีการใช
กัญชา กัญชง และ
สมุนไพรทางการแพทยท่ี
ปลอดภัย และท่ัวถึง 

ประชาชนเขาถึงบริการ
กัญชาทางการแพทย 
ผลิตภณัฑจาก 
กัญชง ผลิตภณัฑ
สมุนไพร เพ่ิมข้ึน   
 

๑ . ป ร ะ ก า ศ
ก ร ะ ท ร ว ง
อ น ุญ า ต ให ใช 
ส ว น ป ร ะ ก อ บ
ข อ บ ก ัญ ช า  
แ ล ะ ก ัญ ช าท ี่
ได ร ับ ก า ร
ย ก เว น  ใน
ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ุข ภ า พ  
๒ . Hemp 
Herbal Smart 
service  ม ีจ ุด
บ ร ิก า ร ข อ ม ูล  
ณ  จ ุด เด ีย ว  
เพ ื่อ อ ํา น ว ย
ค ว าม ส ะ ด ว ก
ด า น ข อ ม ูล ให 
ผ ูร ับ บ ร ิก า ร ฯ  

1 . ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  
อ น ุญ า ต ให 
ป ร ะ ช า ช น
ส า ม า ร ถ ป ล ูก
ก ัญ ช ง ได  
๒ . ก ฎ ร ะ เบ ีย บ
ท ี่เก ี่ย ว ข อ งก ับ
ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ุข ภ า พ จ า ก
ก ัญ ช า  ก ัญ ช ง  ม ี
ผ ล บ ัง ค ับ ใช  

๑ . ค ูม ือ
แ น ว ท า งป ฏ ิบ ัต ิ
เก ี่ย ว ก ับ ก า ร ข อ
อ น ุญ าต ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ุข ภ า พ จ า ก
ก ัญ ช า  ก ัญ ช ง  
ได ร ับ ก า ร จ ัด ท ํา  
แ ล ว เส ร ็จ  
๒ . ม ีก า ร ป ร ะ ช า  
ส ัม พ ัน ธ  แ ล ะ
เผ ย แ พ ร ค ูม ือ
แ น ว ท า ง ป ฏ ิบ ัต ิ
เก ี่ย ว ก ับ ก า ร ข อ
อ น ุญ า ต
ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ุข ภ า พ จ า ก
ส ม ุน ไพ ร   
ก ัญ ช า  ก ัญ ช ง  
ผ า น ช อ งท า งส ื่อ
ป ร ะ ช าส ัม พ ัน ธ 
ต า งๆ   
3. ได แ น ว ท า ง
ใน ก า ร ค ัด เล ือ ก
ย าจ า ก ส ม ุน ไพ ร
เข า ส ูบ ัญ ช ีย า
ห ล ัก  

๑ . ก า ร อ น ุญ าต
เก ี่ย ว ก ับ ก ัญ ช า
ม ีผ ล บ ัง ค ับ ใช  
๒ . ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ุข ภ า พ จ า ก
ก ัญ ช า  ก ัญ ช ง  
ได ร ับ อ น ุญ าต   
ภ า ย ใต 
ก ฎ ร ะ เบ ีย บ ให ม  
5  ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ข ึ้น ไป  
3. ผ ล ิต ภ ัณ ฑ 
ส ม ุน ไพ ร ถ ูก
ผ ล ัก ด ัน เข า ส ู
บ ัญ ช ีย าห ล ัก
แ ห ง ช าต ิ อ ย า ง
น อ ย  5 
ร าย ก า ร  
  
  

1. สํารวจและรวบรวม
ขอมูล เพ่ือประเมนิผลลัพธ
ของการขับเคลื่อนนโยบาย
กัญชาทางการแพทย  
2. จัดอบรม จัดทําคูมือ  
และจัดทํากฎกระทรวง เพ่ือ
รองรับการอนุญาตผลิต
นําเขาสงออกจําหนายหรือมี
ไวครอบครองซึ่งยาเสพตดิ
ใหโทษประเภท 5 เฉพาะ
กัญชง (Hemp) ใหแกผูขอ
อนุญาตทุกภาคสวนเพ่ือ
สงเสริมกัญชง (Hemp) เปน
พืชเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาแนวทางในการ
คัดเลือกยาจากสมุนไพรเขา
สูบัญชียาหลัก 
4. ศึกษาขอมูลความ
ปลอดภัยดานพิษวิทยาของ
รากและใบของกัญชงรวมท้ัง
สารสกัดจากกัญชงท่ีมี CBD 
เปนสวนประกอบหลัก 

8,856,770 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

53 ยกระดับการ
ทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ ความ
งาม และแพทย
แผนไทยครบ
วงจร 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
และความงามในเมือง
สมุนไพร เช่ือมโยงตลาด
สมุนไพรกับสถาน
ประกอบการสปา และ
ความงามในแหลง
ทองเท่ียวหลัก และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ 
2. เพ่ือสรางการรับรู
ดานการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพความงามและ
แพทยแผนไทยใหแก
ประชาชนและ
นักทองเท่ียว 

1. มีเสนทางการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ใน
เมืองสมุนไพร 5 เขต ใน 
5 จังหวัดเมืองสมุนไพร 
ไดแก จังหวัดเชียงราย 
พิษณุโลก อุดรธานี  
สุราษฎรธานี และ
สงขลา รวม 50 แหง 
2. มีสื่อวีดีทัศน
ประชาสมัพันธการ
ทองเท่ียวสุขภาพวิถีไทย 
3. มีการจัดงาน
ประชาสมัพันธทองเท่ียว
เมืองไทย สุขภาพ วิถีถ่ิน 
 

1. จังหวัด
เมืองสมุนไพร 
ในคลัสเตอร
ทองเท่ียวเชิง
สุขภาพฯ มี
เสนทางการ
ทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ 
(Wellness 
Tourism)
จํานวน 1 
เสนทาง/
จังหวัด 
2. มีเกณฑ
กําหนด
หลักเกณฑ
ศูนยสุขภาพด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกผูรวม
ดําเนินการใน
พ้ืนท่ีจังหวัด
เมืองสมุนไพร 
(คลัสเตอร
ทองเท่ียวเชิง
สุขภาพฯ) 
ไดแก ราน
นวดไทย 
รานอาหาร
ไทย สปา 
คลินิกเอกชน 
รีสอรท 
จํานวน 50 
แหง 

มีการลงพ้ืนท่ี
เยี่ยมเสรมิพลัง 
ติดตามการ
ดําเนินงาน 
และรับฟง
ขอเสนอแนะ 
อยางนอย 1 
ครั้ง 

มีผลการ
ประเมิน
รับรองศูนย
สุขภาพดี
สําหรับราน
นวดไทย 
รานอาหาร
ไทย สปาไทย 
คลินิกเอกชน 
โรงแรม/  
รีสอรท 

1) พัฒนาการยกระดับศูนย
สุขภาพดี  
2) สนับสนุนเพ่ือใหเกิด
เสนทางการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ  
3) จัดงานประชาสัมพันธ 
ทองเท่ียวเมืองไทย สุขภาพ 
วิถีถ่ิน ณ ICONSIAM กทม.  
4) การพัฒนาการทองเท่ียว
สุขภาพวิถีไทย  
5) พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม
ตัวอยางกิจการในเสนทาง
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
 

3,670,300 กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

54 โครงการสงเสริม

และพัฒนาเมือง

สุขภาพ 

1. เพ่ือพัฒนาคณุภาพ
มาตรฐานบริการและ
เสรมิสรางขีด
ความสามารถทางการ
แขงขันของ
ผูประกอบการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 5 
จังหวัด ใหไดรบั
มาตรฐานการทองเท่ียว 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานของบุคลากร
เครือขายธุรกิจบริการ
สุขภาพ และบุคลากรใน
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ท่ีไดมาตรฐานการ
ทองเท่ียว  
รอยละ 5 
(สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในพ้ืนท่ี
ทองเท่ียวเปาหมาย 
จํานวน 5 จังหวัด ไดแก 
ภูเก็ต, ชลบุร,ี  
สุราษฎรธานี, เชียงราย,  
บุรีรัมย) 

-  กําหนด
หลักเกณฑการ
ประเมิน 
- สงเสริม
พัฒนาตาม
เกณฑ 
 

อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของ
จํานวนสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพท่ี
ไดมาตรฐาน
การทองเท่ียว  
รอยละ 3 
 

อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของ
จํานวนสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพท่ี
ไดมาตรฐาน
การทองเท่ียว  
รอยละ 4 
 

อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของ
จํานวนสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพท่ี
ไดมาตรฐาน
การทองเท่ียว  
รอยละ 5 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือขายธุรกิจบริการสุขภาพ
ในแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
พ้ืนท่ีทองเท่ียวเปาหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
พ.ศ. 2559 เก่ียวกับงาน
สถานประกอบกิจการการ
ดูแลผูสูงอายุหรือผูมภีาวะ
พ่ึงพิง 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือขายธุรกิจบริการ
สุขภาพ ผูประกอบการ 
ผูดําเนินการและผูใหบริการ
สปา นวด และผูประกอบ
กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือ 
ผูมีภาวะพ่ึงพิง 
4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือขายธุรกิจบริการสุขภาพ
ของผูประกอบการสถานท่ี
กักกันโรคทางเลือกแหงรัฐ 
Alternative State 
Quarantine (ASQ) 
 
 

1,800,000 กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

55 โครงการสงเสริม

และพัฒนา

ระบบการกักกัน

ตัวสาหรับ

ชาวตางชาติใน

สถานท่ีรัฐ

กําหนดรองรับ

มาตรการผอน

ปรนของรัฐบาล  

 เพ่ือสงเสรมิและพัฒนา
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และสถาน 
พยาบาลภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมท้ัง
สถานท่ีกักกันตัวใน
โรงพยาบาลทางเลือก 
และสถานกักกันตัวใน
กิจการเพ่ือสุขภาพ ให
เปนไปตามมาตรฐาน
รองรับชาวไทยและ
ชาวตางชาติตาม
มาตรการผอนคลายของ
รัฐบาล  

 

สถานกักกันใน
โรงพยาบาลทางเลือก
หรือสถานกักกันตัวใน
กิจการเพ่ือสุขภาพ ๖ 
ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน
ตามเกณฑการรับ
ชาวตางชาติ  
เพ่ิมข้ึน รอยละ 5 

 

สถานกักกันใน
โรงพยาบาล
ทางเลือก หรือ
สถานกักกันตัว
เปนไปตาม
มาตรฐานตาม
เกณฑการรับ
ชาวตางชาติ  
เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 2 

 

สถานกักกันใน
โรงพยาบาล
ทางเลือก หรือ
สถานกักกัน
ตัวเปนไปตาม
มาตรฐานตาม
เกณฑการรับ
ชาวตางชาติ  
เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 3  

สถานกักกันใน
โรงพยาบาล
ทางเลือก หรือ
สถานกักกัน
ตัวเปนไปตาม
มาตรฐานตาม
เกณฑการรับ
ชาวตางชาติ  
เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 4 

สถานกักกันใน
โรงพยาบาล
ทางเลือก หรือ
สถานกักกัน
ตัวเปนไปตาม
มาตรฐานตาม
เกณฑการรับ
ชาวตางชาติ  
เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 5 

1. พัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนระบบการกักกัน
ตัวสาหรับชาวตางชาติ ใน
สถานพยาบาล/สถาน
ประกอบการ และสนาม
กอลฟ  
2. พัฒนารูปแบบบริการ
สุขภาพ/บริการเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ และผลิตภณัฑ
สุขภาพ รองรับการกักกัน
ตัวสาหรับชาวตางชาติใน
สถานพยาบาล /สถาน
ประกอบการ และสนาม
กอลฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

510,000 กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 
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ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
56 โครงการ 

Happy 
MOPH
กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงแหง
ความสุข 
 
 
 
 
 
 

มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
สุขภาพกายแข็งแรง 
สุขภาพจิตแข็งแกรง 
องคกรมีความสุข  
 
 
 
 

องคกรแหงความสุขท่ีมี
คุณภาพและเปน
ตนแบบ - จังหวัดละ 1 
แหง  
- กรมละ 1 แหง  

1) มีกลไกการ
สรางสุขในทุก
ระดับ  
2) เกณฑ
คุณภาพ
องคกรแหง
ความสุข  

1) มีทีมสราง
สุขในองคกร 
2) มีระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
สรางสุข
บุคลากร 

เวที
แลกเปลีย่น
เรียนรูองคกร
แหงความสุข
ระดับ
กระทรวง 
(HR4H 
Forum) 

องคกรแหง
ความสุขท่ีมี
คุณภาพและ
เปนตนแบบ  
- จังหวัดละ 1 
แหง  
- กรมละ 1 
แหง 

1) พัฒนาระบบกลไกและ
กระบวนการสรางสุขสูความ
ยั่งยืน 
2) สรางองคกรแหงการ
เรียนรู 
3) การกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
 

14,885,740 สป.  
(กยผ. /  

กรมสุขภาพจิต) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

57 โครงการผลติ
แพทยเพ่ือ
ชาวชนบท 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือเพ่ิมการผลิต
แพทยและกระจาย
แพทยไปสูชนบทมาก
ยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือกระจายโอกาส
ทางการศึกษา สาขาวิชา
แพทยศาสตรไปสู
ประชาชนในสวน
ภูมิภาคมากข้ึน 
3.พัฒนาโรงพยาบาล
ศูนยและสถาบันสมทบท่ี
เครือขายผลิตแพทยใหมี
ขีดความสามารถและ
ความพรอมในการเปน
สถาบันผลิตแพทย 
4. พัฒนารูปแบบความ
รวมมือระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัย ท้ังใน
ดานบริการ การเรียน
การสอน วิชาการ การ
วิจัยและการบริหาร
จัดการ 
 

1. นักศึกษาจะรับใหม  
จํานวน 1,139 คน 
2. นักศึกษาปจจุบันช้ัน
ปท่ี 2-6 จํานวน 
5,321 คน 
3. นักศึกษาท่ีจะสําเรจ็
การศึกษา จํานวน 979 
คน 

- - นักศึกษาท่ีจะ
สําเรจ็
การศึกษา 
จํานวน 979 
คน 

นักศึกษาจะ
รับใหม 
จํานวน 
1,139 คน 

1. รับนักเรียนในชนบทเขา
ศึกษาในโครงการผลติแพทย
เพ่ือชาวชนบท  
2. คณะแพทยศาสตรของ
มหาวิทยาลยัท่ีเปนคูความ
รวมมือจะรับผดิชอบในการ
จัดทําหลักสูตรและประสาท
ปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิตและรับผดิชอบการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันป
ท่ี ๑-๓ สวนกระทรวง
สาธารณสุขโดยศูนย
แพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิก รับผดิชอบการจดัการ
เรียนการสอนในช้ันปท่ี  
๔ – ๖ 
3. เมื่อสําเรจ็การศึกษา
กลับไปปฏิบัติงานชดใชทุน
ในจังหวัดพ้ืนท่ีภูมิลําเนาเดมิ
หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

2,044,792,700  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สบพช.) 
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ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองคกรคุณภาพ 
58 โครงการ

พัฒนาและ
รับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
(HA) สําหรับ
สถานพยาบาล  

1.เพ่ือใหสถานพยาบาล
มีคุณภาพผานการ
รับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (HA)  
2. เพ่ือใหประชาชน
ผูรับบริการไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 

รอยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการ
รับรอง HA ข้ัน 3 
- โรงพยาบาลศูนย, 
โรงพยาบาลท่ัวไปใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รอยละ 
98  
- โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต รอยละ 98 
- โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รอยละ 
80  
 
 
 

 
 
 
 
 
-รพศ./รพท. 
รอยละ 95 
 
 
 
 
-รพ.สังกัด
กรม รอยละ 
95 
 
-รพช. รอยละ 
77  

 
 
 
 
 
-รพศ./รพท. 
รอยละ 96 
 
 
 
 
-รพ.สังกัด
กรม รอยละ 
96 
 
-รพช. รอยละ 
78 

 
 
 
 
 
-รพศ./รพท. 
รอยละ 97 
 
 
 
 
-รพ.สังกัด
กรม รอยละ 
97 
 
-รพช. รอยละ 
79 
 

 

 

 
 
 
 
 
-รพศ./รพท. 
รอยละ 98 
 
 
 
 
-รพ.สังกัด
กรม รอยละ 
98 
 
-รพช. รอยละ 
80 

1. ประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางานท่ี
เก่ียวของ 
2. ประชุมเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 

872,500 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

(กบรส.) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

59 โครงการ
ยกระดับ
คุณธรรม 
และความ
โปรงใส 
ในการ
ดําเนินงาน 
ของหนวยงาน
ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

เพ่ือยกระดับคะแนน
การประเมินคณุธรรม
และความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

หนวยงานในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 1,854 
แหง (ไดแก 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด, โรงพยาบาล
ศูนย, โรงพยาบาล
ท่ัวไป, โรงพยาบาล
ชุมชน, สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ)   
ตัวชี้วัด 
รอยละของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมิน ITA  
รอยละ 92 

ผานเกณฑ
ประเมิน 
ระดับ 5 

หนวยงานใน
สังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผานเกณฑ
การประเมิน 
ITA รอยละ 
82 

หนวยงานใน
สังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผานเกณฑ
การประเมิน 
ITA รอยละ 
87 

หนวยงานใน
สังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผานเกณฑ
การประเมิน 
ITA รอยละ 
92 

1. ยกระดับหนวยงานใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมภิาค 
สูมาตรฐานการประเมิน ITA  
2. อบรมใหความรูเกณฑ
การประเมิน ITA ของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมภิาค  
3. อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูตรวจประเมิน ITA ระดับ
จังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
4. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกัน ปราบปราม 
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
และสงเสรมิจรยิธรรม 
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

6,861,910 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 
60 โครงการ

พัฒนาระบบ

ขอมูล

สารสนเทศ

ดานสุขภาพสู 

Smart 

Hospital  

 

เพ่ือใหหนวยบริการ
สุขภาพ ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสม ในการพัฒนา
กระบวนการทํางาน
และการบริหารจัดการ 

1. รอยละของหนวย
บริการท่ีเปน Smart 
Hospital (Smart 
tools & Smart 
service) 
ตัวช้ีวัดยอย :  

- รอยละของหนวย

บริการท่ีเปน Smart 

Hospital (Smart 

tools& Smart 

service) (รพ. ระดับ A, 

S, M1, M2) รอยละ 

80 

- รอยละของหนวย

บริการท่ีเปน Smart 

Hospital (Smart 

tools& Smart 

service) (รพ. ระดับ 

F1, F2, F3 ) รอยละ 

50 

 

มีกิจกรรม
ช้ีแจงแนว
ทางการ

ดําเนินงาน 
Smart 

Hospital 

 
 
 
 
 
 
- รพ. ระดับ 
A, S, M1, 
M2 รอยละ 
20 
 
 
 
 
- รพ. ระดับ 
F1, F2, F3
รอยละ 10  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- รพ. ระดับ 
A, S, M1, 
M2 รอยละ 
50 
 
 
 
 
- รพ. ระดับ 
F1, F2, F3
รอยละ 30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- รพ. ระดับ 
A, S, M1, 
M2 รอยละ 
80 
 
 
 
 
- รพ. ระดับ 
F1, F2, F3
รอยละ 50 
 
 
 
 
 

1. ประชุมคณะทํางาน
พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจดัการระบบบริการ
สุขภาพ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของหนวย
บริหารและหนวยบริการ
สุขภาพ ในการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในระบบบริการ
สุขภาพไดอยางเหมาะสม 

430,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

(กบรส.) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

   - รอยละของหนวย

บริการท่ีเปน Smart 

Hospital (Smart 

tools& Smart 

service) (รพ. นอก

สังกัด สป.สธ.) รอยละ 

80 

 - รพ. นอก
สังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
รอยละ 20 

- รพ. นอก
สังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
รอยละ 50 

- รพ. นอก
สังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
รอยละ 80 

   

แผนงานท่ี 13 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสขุภาพ 
61 โครงการ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 

เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหนวย
บริการ เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหประชาชนผูมี
สิทธิสามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขได
อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

1. ประชาชนท่ีมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมคีุณภาพ
เพ่ิมข้ึน  
2. ครัวเรือนท่ีเกิด
วิกฤติทางการเงินจาก
การจายคา
รักษาพยาบาลลดลง 

1. ผูมีสิทธิใน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
47.598 
ลานคน 
2. ผูติดเช้ือ
เอชไอวีและ
ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแล
รักษาดวยยา
ตานไวรสั
อยางตอเน่ือง 
242,400 
คน 
 

1. ผูมีสิทธิใน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
47.658 
ลานคน 
2. ผูติดเช้ือ
เอชไอวีและ
ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแล
รักษาดวยยา
ตานไวรสั
อยางตอเน่ือง 
252,400 
คน 
 
 

1. ผูมีสิทธิใน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
47.718 
ลานคน 
2. ผูติดเช้ือ
เอชไอวีและ
ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแล
รักษาดวยยา
ตานไวรสั
อยางตอเน่ือง 
262,400 
คน 
 
 

1. ผูมีสิทธิใน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
47.644 
ลานคน 
2. ผูติดเช้ือ
เอชไอวีและ
ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแล
รักษาดวยยา
ตานไวรสั
อยางตอเน่ือง 
271,704 
คน 
 
 

บริหารจดัการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเน่ือง 
- จัดสรรคาบริการทางการ
แพทยสําหรับผูมสีิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 
- จัดสรรคาบริการสุขภาพผู
ติดเช้ือเอชไอวีและผูปวย
เอดส 
- จัดสรรคาบริการสุขภาพ
ผูปวยไตวายเรื้อรัง 
- จัดสรรคาบริการควบคุม 
ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง) 
 

142.36  

 
สํานักงาน

หลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิ
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

    3. กลุมเสี่ยง
ท่ีไดรับบริการ
สงเสริมและ
ปองกันการ
ติดเช้ือเอชไอ
วี 25,375 
คน 
4. ผูปวยไต
วายเรื้อรัง
ไดรับการดูแล
สุขภาพ 
61,948 คน 
5. ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงท่ี
ไดรับการ
ควบคุม
ปองกันความ
รุนแรงของ
โรค 
3,699,100 
คน 
6. ผูปวยจิต
เวชเรื้อรังท่ี
ไดรับบริการ
ในชุมชน 0 

3. กลุมเสี่ยง
ท่ีไดรับบริการ
สงเสริมและ
ปองกันการ
ติดเช้ือเอชไอ
วี 50,750 
คน 
4. ผูปวยไต
วายเรื้อรัง
ไดรับการดูแล
สุขภาพ 
62,748 คน 
5. ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงท่ี
ไดรับการ
ควบคุม
ปองกันความ
รุนแรงของ
โรค 
3,699,100 
คน 
6. ผูปวยจิต
เวชเรื้อรังท่ี
ไดรับบริการ
ในชุมชน 

3. กลุมเสี่ยง
ท่ีไดรับบริการ
สงเสริมและ
ปองกันการ
ติดเช้ือเอชไอ
วี 41,557 
คน 
4. ผูปวยไต
วายเรื้อรัง
ไดรับการดูแล
สุขภาพ 
63,548 คน 
5. ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงท่ี
ไดรับการ
ควบคุม
ปองกันความ
รุนแรงของ
โรค 
3,699,100 
คน 
6. ผูปวยจิต
เวชเรื้อรังท่ี
ไดรับบริการ
ในชุมชน 

3. กลุมเสี่ยง
ท่ีไดรับบริการ
สงเสริมและ
ปองกันการ
ติดเช้ือเอชไอ
วี 72,500 
คน 
4. ผูปวยไต
วายเรื้อรัง
ไดรับการดูแล
สุขภาพ 
63,815 คน 
5. ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงท่ี
ไดรับการ
ควบคุม
ปองกันความ
รุนแรงของ
โรค 
3,699,100 
คน 
6. ผูปวยจิต
เวชเรื้อรังท่ี
ไดรับบริการ
ในชุมชน 

- จัดสรรคาใชจายเพ่ิมเติม
สําหรับหนวยบริการในพ้ืนท่ี
กันดาร  พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและ
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
- จัดสรรคาบริการ
สาธารณสุขสําหรับผูท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
- จัดสรรคาบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมเตมิสําหรับ
การบริการปฐมภมูิท่ีมีแพทย
ประจําครอบครัว 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

คน 
7. หนวย
บริการท่ี
ใหบริการ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีกันดาร 
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
และพ้ืนท่ี 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 207 
แหง 
8. ผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงใน
ชุมชน ไดรับ
บริการ
สาธารณสุข 
55,870 คน 
9. การเขาถึง
บริการปฐม
ภูมิท่ีมีแพทย
ประจํา
ครอบครัว 
318,180 
ครั้ง 

6,000 คน 
7. หนวย
บริการท่ี
ใหบริการ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีกันดาร 
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
และพ้ืนท่ี 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 207 
แหง 
8. ผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงใน
ชุมชน ไดรับ
บริการ
สาธารณสุข 
97,770 คน 
9. การเขาถึง
บริการปฐม
ภูมิท่ีมีแพทย
ประจํา
ครอบครัว 
1,127,190 
ครั้ง 

6,000 คน 
7. หนวย
บริการท่ี
ใหบริการ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีกันดาร 
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
และพ้ืนท่ี 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 207 
แหง 
8. ผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงใน
ชุมชน ไดรับ
บริการ
สาธารณสุข 
125,700 
คน 
9. การเขาถึง
บริการปฐม
ภูมิท่ีมีแพทย
ประจํา
ครอบครัว 
1,896,210 
ครั้ง 

12,000 คน 
7. หนวย
บริการท่ี
ใหบริการ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีกันดาร 
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
และพ้ืนท่ี 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 207 
แหง 
8. ผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงใน
ชุมชน ไดรับ
บริการ
สาธารณสุข 
139,671 
คน 
9. การเขาถึง
บริการปฐม
ภูมิท่ีมีแพทย
ประจํา
ครอบครัว 
2,680,000 
ครั้ง 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

62 โครงการ

ยกระดับบัตร

ทอง สู

หลักประกัน

สุขภาพยุคใหม 

1. เพ่ิมการเขาถึง

บริการของประชาชน 

2. เพ่ือปรับระบบการ

เบิกจาย ใหเกิดเปน

รูปธรรมดวยความ

รวดเร็ว 

3. เพ่ือความเทาเทียม

ในการรับบริการ 

1.ประชาชนท่ีเจ็บปวย

ไปรับบริการกับหมอ

ประจําครอบครัว ใน

หนวยบริการปฐมภูมิท่ี

ไหนก็ได  

2.ผูปวยในไมตอง

กลับไปรับใบสงตัว  

3.โรคมะเร็งไปรับ

บริการท่ีไหนก็ได 

4.ยายหนวยบริการได

สิทธิทันที ไมตองรอ 

15 วัน ท่ัวประเทศ 

1.ประชาชนท่ี

เจ็บปวยไปรับ

บริการกับ

หมอประจาํ

ครอบครัว ใน

หนวยบริการ

ปฐมภูมิท่ีไหน

ก็ได (เริม่ 

กทม.และ

ปริมณฑล) 

2.ผูปวยในไม

ตองกลับไป

รับใบสงตัว 

(เริ่ม เขต 9 

กทม.และ

ปริมณฑล) 

3.โรคมะเร็ง

ไปรับบริการท่ี

ไหนก็ไดท่ี

พรอม (ท่ัว

ประเทศ) 

4.ยายหนวย

บริการไดสิทธิ

ทันที ไมตอง

รอ 15 วัน 

1.ประชาชนท่ี

เจ็บปวยไปรับ

บริการกับ

หมอประจาํ

ครอบครัว ใน

หนวยบริการ

ปฐมภูมิท่ีไหน

ก็ได (เริม่ 

กทม.และ

ปริมณฑล) 

2.ผูปวยในไม

ตองกลับไป

รับใบสงตัว 

(เริ่ม เขต 9 

กทม.และ

ปริมณฑล) 

3.โรคมะเร็ง

ไปรับบริการท่ี

ไหนก็ไดท่ี

พรอม (ท่ัว

ประเทศ) 

4.ยายหนวย

บริการไดสิทธิ

ทันที ไมตอง

รอ 15 วัน 

1.ประชาชนท่ี

เจ็บปวยไปรับ

บริการกับ

หมอประจาํ

ครอบครัว ใน

หนวยบริการ

ปฐมภูมิท่ีไหน

ก็ได (เริม่ 

กทม.และ

ปริมณฑล) 

2.ผูปวยในไม

ตองกลับไป

รับใบสงตัว 

(เริ่ม เขต 9 

กทม.และ

ปริมณฑล) 

3.โรคมะเร็ง

ไปรับบริการท่ี

ไหนก็ไดท่ี

พรอม (ท่ัว

ประเทศ) 

4.ยายหนวย

บริการไดสิทธิ

ทันที ไมตอง

รอ 15 วัน 

1.ประชาชนท่ี

เจ็บปวยไปรับ

บริการกับ

หมอประจาํ

ครอบครัว ใน

หนวยบริการ

ปฐมภูมิท่ีไหน

ก็ได (เริม่ 

กทม.และ

ปริมณฑล 

และเขต 9 

นครราชสมีา) 

2.ผูปวยในไม

ตองกลับไป

รับใบสงตัว 

(เริ่ม เขต 9 

และกทม.และ

ปริมณฑล) 

3.โรคมะเร็ง

ไปรับบริการท่ี

ไหนก็ไดท่ี

พรอม (ท่ัว

ประเทศ)  

เปาหมาย 

550,000 

1. ออกแบบการจายรองรับ

ระบบริการ และระบบ

ตรวจสอบ Audit กอนจาย 

2. ใชระบบ Application 

Smart card ในการ

ตรวจสอบตัวตนผูปวย การ

บริการ และการจายเงิน 

3. สื่อสารประชาสมัพันธ

เพ่ือทําความเขาใจท้ัง

ประชาชนและหนวยบริการ 

เชน ลักษณะของบริการปฐม

ภูมิ เง่ือนไขการไปใชบริการ 

การเตรียมการของหนวย

บริการ เปนตน เพ่ือใหทุก

ภาคสวนเขาใจตรงกันและ

ดําเนินการตามนโยบายได

จริง 

4. จัดใหมีกลไกติดตามผล

การดาเนินการตามนโยบาย

และผลกระทบตางๆท่ี

เกิดข้ึน 

5. ปรับปรุงระเบียบ 

ประกาศท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

รองรับการดาํเนินตาม

1,453,000,000  สํานักงาน

หลักประกัน

สุขภาพแหงชาต ิ
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

(ท่ัวประเทศ) (ท่ัวประเทศ) (ท่ัวประเทศ) ครั้ง 

งบประมาณ 

880 ลาน

บาท  

4.ยายหนวย

บริการไดสิทธิ

ทันที ไมตอง

รอ 15 วัน 

(ท่ัวประเทศ) 

เปาหมาย 

1,325,835 

ราย 

งบประมาณ 

483 ลาน

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

63 โครงการ
บริหารจดัการ
ดานการเงิน
การคลัง 
 
 
 
 
 

1 .  เ พ่ื อ เ ป น เ ก ณ ฑ
มาตรฐานสําหรับการ
ประเมินสภาพคลอง
และ เ ฝ า ร ะ วั งภ า วะ
วิกฤติทางการเงิน 
2. เปนขอมูลสําหรับ
นําไปสูการการจัดสรร
ทรัพยากรสุขภาพให
เกิดความเปนธรรม 

ไ ม มี หน ว ยบริ ก า ร ท่ี
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน 

รอยละของ
หนวยบริการ
ประสบภาวะ
วิกฤติ 
ทางการเงิน  
ระดับ 7  
ไมเกินรอยละ 
4  
ระดับ 6 ไม
เกินรอย 6 

รอยละของ
หนวยบริการ
ประสบภาวะ
วิกฤติ 
ทางการเงิน  
ระดับ 7  
ไมเกินรอยละ 
4  
ระดับ 6 ไม
เกินรอย 6 

รอยละของ
หนวยบริการ
ประสบภาวะ
วิกฤติ 
ทางการเงิน  
ระดับ 7  
ไมเกินรอยละ 
4  
ระดับ 6 ไม
เกินรอย 6 

รอยละของ
หนวยบริการ
ประสบภาวะ
วิกฤติ 
ทางการเงิน  
ระดับ 7  
ไมเกินรอยละ 
4  
ระดับ 6 ไม
เกินรอย 6 

มาตรการท่ี 1 : การจดัสรร
เงินอยางเพียงพอ 
มาตรการท่ี 2 : พัฒนา
ระบบบัญชี 
มาตรการ 3: พัฒนา
ศักยภาพบริหารดานการเงิน
การคลังแกเครือขายและ
บุคลากร 
มาตรการท่ี 4 สราง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 
มาตรการท่ี 5 ตดิตาม 
กํากับ เครื่องมือ
ประสิทธิภาพทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108,167 สํานักงาน

ปลัดกระทรว

งสาธารณสุข 

(กศภ.) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

64 โครงการลด
ความเหลื่อม
ล้ําของ 3 
กองทุน 

เ พ่ือมี กล ไกการจ า ย
คาบริการสาธารณสขุ ท่ี
มีป ระสิ ท ธิภาพและ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ สิ ท ธิ
ประโยชนกลาง ภายใน
ป งบประมาณ พ .ศ . 
2566 

ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐท้ังสาม
ระบบหลัก ไดแก  
1. ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ  
2. ระบบประกันสังคม  
3. ระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิ
 

มีแผนและ
ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน
วิเคราะห
ขอมลูเพ่ือ
จัดทํารายการ
ชุดสิทธิ
ประโยชน
กลางการดูแล
ปฐมภูมิ ของ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ  
3 ระบบ 

รายงาน
เบ้ืองตน เพ่ือ
พัฒนาชุดสิทธิ
ประโยชน 
กลาง การ
ดูแลปฐมภูมิ 
ของระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 3 
ระบบ 

มีรางรายการ
ชุดสิทธิ
ประโยชน
กลาง การ
ดูแลปฐมภูมิ 
ของระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ  
3 ระบบ 

มีผล
การศึกษา  
ฉบับสมบูรณ 
รายการชุด
สิทธิ
ประโยชน
กลางการดูแล
ปฐมภูมิของ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ  
3 ระบบ 

1. จัดทําแผนและข้ันตอน
การดําเนินงานวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือจัดทํารายการชุด
สิทธิประโยชนกลางการดูแล
ปฐมภูมิ ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 
ระบบ 
2. มีการดําเนินการตาม
แผน เรื่องการวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือจัดทํารายการชุด
สิทธิประโยชนกลางการดูแล
ปฐมภูมิ ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 
ระบบ 
3. มีรางรายการชุดสิทธิ
ประโยชนกลางการดูแลปฐม
ภูมิ ของระบบหลักประกัน
สุขภาพ 3 ระบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 

4,610,910              
 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

(กศภ.) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 
65 โครงการวิจัย

พัฒนาและ
ผลิตสารสกัด
ตนแบบกัญชา
ทางการแพทย  

เพ่ือใหไดสถานท่ี

สําหรับเพาะปลูกกัญชา

แบบภายในอาคาร

สําหรับขยายขนาดการ

ปลูกและปรับปรุง

พัฒนาสายพันธุกัญชา

ทางการแพทย 

ไดระบบปลูกกัญชา

แบบภายในอาคาร

พรอมใชงาน 

ลงนามใน
สัญญาจาง
กอสราง
ปรับปรุง
สถานท่ี 
สัญญาจาง
ควบคุมงาน
กอสราง และ
สัญญาจัดซื้อ
พรอมติดตั้ง
ระบบปลูก
กัญชาแบบ
ภายในอาคาร 
และสงมอบ
พ้ืนท่ีใหกับ
ผูรับจาง 

ดําเนินการ
กอสราง
ปรับปรุง
สถานท่ีและ
ติดตั้งระบบ
ปลูกกัญชา
แบบภายใน
อาคาร 
 

กอสราง
ปรับปรุง
สถานท่ีแลว
เสร็จ 

ติดตั้งระบบ
เพาะปลูก
กัญชาแบบ
ภายในอาคาร 
แลวเสร็จ 

1. ลงนามในสัญญาจาง
กอสรางปรับปรุงสถานท่ี, 
สัญญาจางควบคุมงาน
กอสราง และสัญญาจัดซื้อ
พรอมติดตั้งระบบปลูกกัญชา
แบบภายในอาคาร 
2. จัดประชุม kickoff และ
สงมอบพ้ืนท่ีใหกับผูรับจาง 
3. ดําเนินการปรับปรุง
สถานท่ีสําหรับเพาะปลูก
กัญชาแบบภายในอาคาร  
4. ดําเนินการตดิตั้งระบบ
เพาะปลูกกัญชาแบบภายใน
อาคาร 

งบดําเนินการ

ของ อภ. 

องคการเภสัช

กรรม 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

66 โครงการ

พัฒนากัญชา

ทางการแพทย 

1 .  พัฒนาศั กยภ าพ
หองปฏิบัติการในการ
ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห
ส า ร สํ า คั ญแ ล ะส า ร
ปนเปอนในพืชกัญชา
และผลิตภัณฑสุขภาพ
จากพืชกัญชา 
2. จัดทําสารมาตรฐาน
กัญชาเพ่ือใชในประเทศ   
3 .  จัด ทําขอ กําหนด
และมาตรฐานกัญชา
เพ่ือจัดทําโมโนกราฟ
กัญชาในตํารายาของ
ประเทศไทย 
4 .  วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
กัญชาเ พ่ือประโยชน
ทางการแพทย 

1. หองปฏิบัติการมี
ความพรอมสําหรับการ
ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห ห า
ปริมาณสาระสําคัญ ยา
ฆ าแมลง  และโลหะ
หนัก ในพืชกัญชา  
2. มี ชุดตรวจวัด
ปริมาณสาร THC และ 
CBD ในกัญชา (พืช
กัญชาและผลิตภัณฑ
กัญชา) 

- วิธีตรวจ
วิเคราะห 
Cannabidiol 
(CBD&THC) 
ในอาหารท่ีมี
กัญชาและกัญ
ชงเปน
สวนประกอบ
อาหาร ท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 
จํานวน 1 วิธี 

ตํารับ
ผลิตภณัฑ
สําหรับใช
ภายนอก
เฉพาะท่ีซึ่งมี
สารสกัดจาก
ใบเฮมพเปน
สารสําคัญ
ของตํารับ 
จํานวน 1 
ตํารับ 

 

หองปฏิบัติ 
การตรวจ
วิเคราะหยา
ฆาแมลงและ
โลหะหนักใน
วัตถุดิบ สาร
สกัดกัญชา 
และ
ผลิตภณัฑท่ีมี
กัญชา/กัญชง 
ท่ีไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 
จํานวน 6 
หอง 
ปฏิบัติการ 

1. การพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการในการตรวจ
วิเคราะหสารสําคญัและสาร
ปนเปอนในพืชกัญชาและ
ผลิตภณัฑสุขภาพจากพืช
กัญชา  
2. การจดัทําสารมาตรฐาน
กัญชาเพ่ือใชในประเทศ 
3. การจัดทําขอกําหนดและ
มาตรฐานกัญชาเพ่ือจัดทําโม
โนกราฟกัญชาในตํารายา
ของประเทศไทย 
4. การวิจัยและพัฒนากัญชา
เพ่ือประโยชนทางการแพทย 
5. การพัฒนาชุดทดสอบพืช
กัญชา และผลิตภัณฑกัญชา
ทางการแพทย 
 
 
 
 

7,000,000 กรม

วิทยาศาสตร 

การแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

67 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักวิจัย 
บุคลากรทาง
การแพทยและ
เครือขาย
นักวิจัยR2R 
ทุกภูมิภาค 
เพ่ือตอบสนอง
กับ
สถานการณ
ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

๑. เพ่ือการขับเคลื่อน
การพัฒนางานวิจัย/ 
R2R /KM ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลกรเครือขายในการ
พัฒนางานวิจัย/R2R  
/KM ใหเกิดผลงานวิจัย 
R2R ของเขตสุขภาพ
เปนท่ียอมรับทาง
วิชาการ 

๓. เพ่ือเช่ือมโยงและ
ขยายเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ
ระหวางกรม กองและ
หนวยงานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของท้ังภายใน
กระทรวงสาธารณสุข 
ในการดําเนินงานวิจัย/
R2R/KM ท้ัง ๑๒ เขต
สุขภาพ 

 

 

 

 

รอยละ ๔๐ 
ผลงานวิจัย/ R2R ดาน
สุขภาพท่ีใหหนวยงาน
ตาง ๆนําไปใช
ประโยชน 
 

จัดทําแบบจัด 
เก็บรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับเขต
สุขภาพ  

จัดอบรม
ทักษะให
ความรูความ
เขาใจ Basic 
Facilitator 
ในเครือขาย 

นําขอมูลจาก

แบบรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานฯ 

มาวิเคราะห

ในภาพรวม 

และรายเขต

สุขภาพ 

 

รอยละ ๔๐ 
ผลงานวิจัย/ 
R2R ดาน
สุขภาพท่ีให
หนวยงาน
สามารถ
นําไปใช
ประโยชน 
 

๑. จัดทําแบบจดัเก็บรายงาน
ผลการดําเนินงานระดับเขต
สุขภาพ ในประเด็นผลงาน 
วิจัย /R2R ดานสุขภาพท่ีให
หนวยงานตาง ๆ นําไปใช
ประโยชน 
๒. จัดอบรมทักษะใหความรู
ความเขาใจ Basic 
Facilitator ในเครือขาย 
๓. นําขอมูลจากแบบ
รายงานผลการดําเนินงานฯ 
มาวิเคราะหในภาพรวม และ
รายเขตสุขภาพ 

- สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

(สํานักวิชาการ

สาธารณสุข) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 15 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสขุภาพ 
68 โครงการ

ปรับปรุงและ
พัฒนา
กฎหมาย 
 
 
 
 
 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายของกระทรวง

สาธารณสุขใหมีความ

สอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน 

ทันสมัย ไมสรางภาระ

แกประชาชน คุมครอง

สุขภาพของประชาชน

และเปนเครื่องมือใน

การชวยปฏิบัติงาน 

กฎหมายท่ีตอง
ดําเนินการพัฒนา ตาม
เปาหมายของ
หนวยงานในกระทรวง
สาธารณสุข ใหมีความ
สอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน 
ทันสมัย ไมสรางภาระ
แกประชาชน เพ่ือ
คุมครองสุขภาพของ
ประชาชนและเปน
เครื่องมือในการชวย
ปฏิบัติงาน 

แตงตั้ง
คณะกรรมกา
รคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา
กฎหมายและ
ประชุม
วิเคราะหวาง
แผนการ
พัฒนา
กฎหมาย 
 

จัดประชุม
หรือแจงคําสั่ง
คณะกรรมกา
รพัฒนา
กฎหมาย
ระดับ
กระทรวงและ
กําหนด
กฎหมายท่ีจะ
พัฒนาให
สอดคลองกับ
เปาหมาย 

1. จัดประชุม
หรือมีหนังสือ
กํากับติดตาม
การ
ดําเนินการ
พัฒนา
กฎหมาย 
2. มีการจัด
ประชุมหรือมี
หนังสือ
สรุปผลการ
ดําเนินงาน
พัฒนา
กฎหมาย 
 

รายงานผล
การ
ดําเนินการ
พัฒนา
กฎหมายตอ
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
สรุปผล 
ปญหา
ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนา
กฎหมาย 
ปงบประมาณ 
2564 และ
เสนอแนวทาง
พัฒนา
กฎหมายในป
งบประมาณ 
2565 

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
คณะทํางานขับเคลื่อนการ
พัฒนากฎหมายและประชุม
วิเคราะหวางแผนการพัฒนา
กฎหมาย 
2. จัดประชุมหรือแจงคําสั่ง
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายระดับกระทรวง
และกําหนดกฎหมายท่ีจะ
พัฒนาใหสอดคลองกับ
เปาหมาย 
3. จัดประชุมหรือมีหนังสือ
กํากับติดตามการดําเนินการ
พัฒนากฎหมาย 
4. จัดประชุมหรือมีหนังสือ
สรุปผลการดําเนินงาน
พัฒนากฎหมาย 
 

200,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ภาคผนวก 
 

1. แบบรายงานผลการติดตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. รายช่ือผูประสานงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ   

กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            แผนตดิตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคญั ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                              หนา ๑๒๔ 
 

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงาน........................................................................... 

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

ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค 
ผลการเบิกจายงบประมาณ 

ไดรับ (บาท) ใชไป (บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

หมายเหตุ : 1. สงแบบรายงานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ท่ี evaluation.bps1502@gmail.com 

  2. สงรายงานทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

  3. ติดตอผูรับผิดชอบ นางสาวพรหมพร แสงพรหม / นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ โทร 0 2590 1502 



                                                            แผนตดิตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคญั ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                              หนา ๑๒๕ 
 

รายช่ือผูประสานงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ  กระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรศัพทมือถือ e-mail 

กรมการแพทย    
1 นางกฤติกา อิงคสุวรรณกุล หัวหนากลุมงานนโยบายและประเมินผล 0 2590 6351 086 864 9675 eva634752@gmail.com 
2 นางสาวณัฐชา ธนะพิมลกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 6340 082 486 8922 eva634752@gmail.com 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    
1 นางสาวผุสชา จันทรประเสิรฐ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๙๐  evaluation.dtam@gmail.com 

กรมควบคุมโรค    
๑ นางสาวธิติมา หงคําเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 3084 082 696 1994    evaluation.m@ddc.mail.go.th 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    
1 นางจันทรทิพย พงษสนาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 0 2193 7037 095 894 2898 Chantipdms2010@gmail.com 
2 นายธานี มูลประดับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2193 7037  084 321 9004 fkpi@hss.mail.go.th 

กรมสุขภาพจิต    
1 นางเพ็ญศิริ ไพบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 8๑๓๓  psd.mhs4@gmail.com 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย    
1 นางสาววรางคณา ออนทรวง ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 0 2951 0000 ตอ 

99014   
 warangkana.o@dmsc.mail.go.th 

2 นายจุมพต สังขทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 0 2951 0000 ตอ 
99037   

 monitor_plan@dmsc.mail.go.th 

3 นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2951 0000 ตอ 
99037   

 monitor_plan@dmsc.mail.go.th 



                                                            แผนตดิตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคญั ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                              หนา ๑๒๖ 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรศัพทมือถือ e-mail 

กรมอนามัย    
๑ นางสาววิภารัตน  เกิดวัน นักวิชาการสาธารณสุข 0 2590 4641  Wiparat.g@anamai.mail.go.th 
2 นางสาวศนินธร ริมธลาลัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 4289   

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
1 นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๐ ๒๕๙๐ ๗๒๙๒  pattana@fda.moph.go.th 
2 นางสาวเพียงฤทัย ปจดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 0 2590 7255  pijadee@fda.moph.go.th 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    

1 นางสาวจิรพันธุ จรัสภัทรโรจน หัวหนากลุมงาน สํานักสารสนเทศ 

และประเมินผลลัพธสุขภาพ 
 090 197 5280 jiraphan.j@nhso.go.th 

2 นางสาวอมรรัตน เงาวะบุญพัฒน หัวหนาสํานักงาน สํานักสารสนเทศ 

และประเมินผลลัพธสุขภาพ 
 061 398 5708 amornrat.n@nhso.go.th 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ    

1 นางสินีนุช  ชัยสิทธิ ์ ผูจัดการกลุมงานติดตามและประเมินผล  081 819 1669 sineenuch.c@niems.go.th 

2 นายสุวภัทร  อภิญญานนท   ผูชํานาญการงานติดตามและประเมินผล 0 2872 1600 081 832 1669 Suwapat.a@niems.go.th 

  องคการเภสัชกรรม    

1 นางสาว ศรีสมัย โมกขมรรคกุล ผูอํานวยการกองประเมินผลและติดตาม 0 2203 8264  D_Evamondiv@gpo.or.th 
กองกฎหมาย     

1 นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 1432  legal@health.moph.go.th 
    

mailto:pijadee@fda.moph.go.th
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรศัพทมือถือ e-mail 

กองบริหารการสาธารณสุข     
๑ นางสาวนริสรา อวนดวงด ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 1763 098 393 4563 narisnan@hotmail.com 
2 นางสาวพิชญา ทองแยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 1763 087 670 5498 Phitchaya3@hotmail.co.th 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ    
1 นางสุรียพร  องอาจอิทธิชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 1574 065 4239895 Khuntum.srp@gmail.com 

กองตรวจราชการ     
1 นางปาริฉัตร ตันติยวรงค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 0 2590 1676  Tanuan4@gmail.com 
2 นางสาวศุภลักษณ  บุญลิถาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 0 2590 1676  splkbnita@hotmail.com 

สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ    
1 นางจารุณี จันทรเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ 0 2590 1938  nut.dtm@gmail.com 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน     
1 นางธิติภัทร คูหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 0 2590 2459  spd.happymoph@gmail.com 
2 นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 2459  j.kaampou@gmail.com 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน     
1 นางสาวพิชญพัทธ  เย็นรัมย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 1353   dphem.stag@gmail.com 
2 นางสาววรารัตน ทุนทรัพย นักวิชาการสาธารณสุข 0 2590 1353  dphem.stag@gmail.com 

สํานักวิชาการสาธารณสุข    
1 นางชวิดา สุขนิรันดร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญงาน 0 2590 1706  Planwork00@gmail.com 

  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข    
1 นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช นักวิเคราะหนบายและแผนชํานาญการพิเศษ 0 2590 1866 081 9315388 pankung08@gmail.com 

    
    

mailto:Phitchaya3@hotmail.com
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรศัพทมือถือ e-mail 

ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด     
1 นางอุบล ศรีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 0 2590 2422  Ncmc.moph@gmail.com 
2 นางสาวอัครณี โรมศรี นักวิชาการ 0 2590 2422  narcoticis@moph.mail.go.th 
3 นายชลภัทร ลันสุชีพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 2422   narcoticis@moph.mail.go.th  

สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท    
1 นางสาวธัญจิรา  พงศกัลยกร นักวิชาการศึกษา 0 2590 1979  Thanjira@cpird.in.th 

 
ผูรับผิดชอบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กลุมติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ งานติดตามนโยบายสุขภาพ 
E-mail: evaluation.bps1502@gmail.com 
 
๑. นางสาวปาณบดี เอกะจัมปกะ  หัวหนากลุมติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑646 
๒. นางสาวกรรณิกา ดานประสิทธิ์พร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๐๒ 
๓. นางสาวพรหมพร แสงพรหม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕02 
4. นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕02 

mailto:narcoticis@moph.mail.go.th
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