
การประชุมเพื่อจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.1 การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงาน 
โครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.2 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 

ผลการด าเนินงานของโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(คลิป Animaker ผลการประเมินโครงการส าคัญฯ) 



ผลการประเมินโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

วิธีการประเมิน 

1 

2 

 พิจารณาผลทีเ่กิดขึ้นตรงจากโครงการ 
  

  วิเคราะห์ปัจจัยความส าเรจ็และปัญหาอุปสรรค 
ของการด าเนินงานโครงการ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 

(โครงการ) 

ผ่าน 

(โครงการ) 

ไม่ผ่าน 

(โครงการ) 

ประเมนิ 

ไม่ได ้

1 กรมการแพทย์ 8 6 2 - 

2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

6 5 1 - 

3 กรมควบคุมโรค 7 5 2 - 

4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5 3 1 1 

5 กรมสุขภาพจิต 7 5 2 - 

6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2 - - 

7 กรมอนามัย 5 4 1 - 

8 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 4 - - 

9 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   9 8 1 - 

10 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 1 1 - - 

11 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1 1 - - 

12 องค์การเภสัชกรรม 1 1 - - 

  รวม 56 45 10 1 

จ าแนกตามหน่วยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ  
ของกระทรวงสาธารณสุข   



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปผลการประเมินโครงการ  

มีโครงการไม่ผ่านและประเมินไม่ได้ ดังน้ี 
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PP&P Service People Governance รวม 

รวมโครงการ ผ่าน ไม่ผ่าน ประเมินไม่ได้ 

ของกระทรวงสาธารณสุข   



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการท่ี ไม่ผ่าน จ านวน 10 โครงการ 

ล าดับ 
โครงการท่ีไม่ผ่านตาม

เป้าหมาย 
ปัญหาทีพ่บ หน่วยงาน 

1 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก

ของชีวิต 

อัตรามารดาตาย 

เพิ่มข้ึนจาก 17.1 ใน พ.ศ.2561  

เป็น 19.9 ในพ.ศ.2562 

กรมอนามัย 

2 
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการ

เด็กล่าช้า 

ความครอบคลุมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าน้อย  

มีเพียงร้อยละ 50 (เป้าหมายร้อยละ 60) 
กรมสุขภาพจิต 

3 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต

เด็กไทยวัยเรียน 

เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญา 

ต่ ากว่ามาตรฐานปัญหาการเรียนรู้  ออทิสติก และปัญหา

พฤติกรรม – อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือเพียง 

ร้อยละ 18.4  จากเป้าหมายร้อยละ 85 

กรมสุขภาพจิต 

4 
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่ว

ไทย 

มีผู้เลิกบุหร่ีจ านวน 226,847 คน ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 3 ล้านคน 

กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 

สรุปผลการประเมินโครงการ  
ของกระทรวงสาธารณสุข   



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการท่ี ไม่ผ่าน จ านวน 10 โครงการ 

ล าดับ โครงการท่ีไม่ผ่านตามเป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ หน่วยงาน 

5 
โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพบุคลากรเพื่อการ

เตรียมพร้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

มีโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

ไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้เพียง 

15 จังหวัด จาก 20 จังหวัด 

สป. 
(สธฉ.) 

6 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่าย

ของศูนย์จัดการการบาดเจบ็และฉุกเฉนิ  
อบรมไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด กรมการแพทย์ 

7 
โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการ

สอนส าหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาใน

โรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ด าเนินการได้เพียง ร้อยละ 54 (จ านวน 

29,685 คน ของเด็กป่วย 55,000 คน)   
กรมการแพทย์ 

8 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตรฐานสารสกัดครบวงจร ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน 
กรมการแพทย์

แผนไทยฯ 

9 
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตร (HA)  
ส าหรับสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 

ด าเนินการไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
สป. 

(กบรส.) 

10 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วาระ
แห่งชาติ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุลาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

ด าเนินการไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
กรมควบคุมโรค 

สรุปผลการประเมินโครงการ  
ของกระทรวงสาธารณสุข   



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการท่ี ประเมินไม่ได้ จ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ โครงการท่ีไม่ผ่านตามเป้าหมาย ปัญหาทีพ่บ 

1 
โครงการส่งเสริมพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

สุขภาพนานาชาติ 

ไม่สามารถรายงานได้เนื่องจากผลการ

ด าเนินงานประเมินได้ในเดือน ธ.ค. 2562 

สรุปผลการประเมินโครงการ  
ของกระทรวงสาธารณสุข   



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ข้อเสนอแนะ 

• โครงการที่เสนอเข้ามาในแผนติดตามฯ ของกระทรวงสาธารณสุข  

    ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร 
 

• เพิ่มมาตรการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 

• ควรประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วนในโครงการที่ต้องปรับ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาโครงการ/เป้าหมาย/ตัวชีว้ดั  
     ของแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
     ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการคัดเลือกโครงการส าคญั 

เป็นโครงการท่ีสอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข 

เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นโครงการที่มีนวัตกรรมใหม่ หรือส่งผลต่อประชาชน 

1 

เพื่อบรรจุในแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ  
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2 
3 
4 

5 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งหมด  96  โครงการ 

พิจารณาแล้วคงเหลือ    

69 
โครงการ 

โครงการที่จะขอเพิ่ม  4 โครงการ 



 

(ร่าง) โครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรมการแพทย์ 1 
โครงการทั้งหมด : 21 โครงการ  โครงการที่ตัด : 16 โครงการ 

มีโครงการที่คงเหลือ 5 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการการจัดเตรียมระบบเฝ้าระวังประชาชน      
จากมลภาวะสิ่งแวดล้อมในเขตระเบียงเศรษฐกิจ    
ภาคตะวันออก 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย      
การรับบริจาคอวัยวะในส่วนภูมิภาค 

3. โครงการจัด KM ประเมิน CKD Clinic คุณภาพ 4 ภาค 
4. โครงการ ขยายผลการบ าบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (CBTx) สูต่ าบลมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชาเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ (โครงการน้ ามันกัญชา        
1 ล้าน ซีซี ให้ฟรีคนไทย) 

คงเหลือ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรมการแพทย์ 1 
โครงการที่ตัด : 16 โครงการ 

1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ 
2. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค  
3. โครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)                    

การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS) 
4. โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคไข้เลือดออก  
5. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเตรียมความพร้อม             

รองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ (MERT) 
6. โครงการพัฒนารูปแบบระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) 
7. โครงการบูรณาการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วบแบบประคับประคอง 
8. โครงการรวมพลังขับเคล่ือนระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ด้านมะเร็งตับในเขตบริการสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง 
10. การจัดตั้ง ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI) 

โครงการที่ตัด 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรมการแพทย์ 1 

11. โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ 
12. โครงการพัฒนาการด าเนินงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ 
13. โครงการการพัฒนา COE ด้านวัณโรค ปีงบประมาณ 2563 
14. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือท่ีมีปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือในการก ากับการกินยา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการรักษาวัณโรค 
15. โครงการถ่ายทอด ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิด 
16. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดต้ังทีม Refracture Prevention                                    

สู่โรงพยาบาลเครือข่ายและโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค 

โครงการที่ตัด : 16 โครงการ 

โครงการที่ตัด 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คงเหลือ 

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 
โครงการทั้งหมด : 9 โครงการ โครงการที่ถูกตัด : 2 โครงการ 

โครงการที่คงเหลือ 7  โครงการ ดังนี ้

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)    
สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

2. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

3. โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพดี (Thai Traditional   
Medicine Wellness Center)  

4. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยต ารับยา  
แผนไทยท่ีมีกัญชา กระท่อม เป็นส่วนประกอบ 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชา    
และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

6. โครงการผลิตน้ ามันกัญชาและต ารับยาแผนไทย              
ที่มกีัญชาปรุงผสมอยู่ 

7. โครงการขับเคล่ือนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

โครงการที่ตัด 

1. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และมาตรการ
รองรับของประเทศไทย ในการขึ้นทะเบียนนวด
ไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติกับยูเนสโก 

2. โครงการพัฒนานวดไทยภูมิปัญญาไทย     
อัตลักษณ์ไทย 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 กรมควบคุมโรค 3 
โครงการทั้งหมด : 5 โครงการ   

โครงการที่ตัด : ไม่มี  

1. โครงการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย โรคเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูง 

2. โครงการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง  

3. โครงการส ารวจการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
(พาราควอตช คลอรไ์พริฟอส ไกลโฟเสต) 

4. โครงการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmenta Health Profile : OEHP) 

5. โครงการการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 

โครงการทีข่อเพิ่ม 2 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้พร้อมรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ าและภัยสุขภาพที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายระดับพื้นท่ีในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

คงเหลือ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4 

โครงการทั้งหมด : 3 โครงการ  โครงการที่ตัด : ไม่ม ี 

1. โครงการจัดต้ังและพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน 
2. โครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน  
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติ 

คงเหลือ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 กรมสุขภาพจิต 5 
โครงการทั้งหมด : 4 โครงการ  โครงการที่ตัด : ไม่ม ี 

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 
3. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ท าร้ายตนเอง    

และเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาท าร้ายตนเองซ้ า 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

คงเหลือ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
โครงการ 

โครงการทั้งหมด : 9 โครงการ  โครงการที่ตัด : 3 โครงการ 
โครงการที่คงเหลือ 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก     
และผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

2. เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

3. โครงการธ ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของ      
ระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

      และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จ                  
      พระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล         
      ชัยพัฒน์  และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกุูล  
4.   โครงการบูรณาการพัฒนากัญชาทางการแพทย์และ           
      ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา 
5.   โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  
6. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด                
      การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 

คงเหลือ 
โครงการที่ตัด 

1. โครงการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุล
ชีพแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 กรมอนามัย 7 
โครงการทั้งหมด : 5 โครงการ  โครงการที่ตัด : ไม่มี  

1. มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 

2.ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อย่างมีคุณภาพ 

3. ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

4. พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care) ในชุมชน 

5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คงเหลือ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คงเหลือ 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 8 
โครงการทั้งหมด : 7 โครงการ  โครงการที่ตัด 1 โครงการ 

โครงการที่คงเหลือ 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
2. โครงการชุมชนกัญชาปลอดภัย (Safety Cannabis Community) 
3. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ ยา 

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความ
มั่นคงและยั่งยืนของประเทศ 

4. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยา    
อย่างสมเหตุผล 

5. โครงการยกระดับคุณภาพของฝากปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร   
ทีบ่รรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายส าหรับผู้ประกอบการผลิตอาหาร
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

6. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

โครงการที่ตัด 

โครงการพัฒนาระบบจัดการ 
ความเสี่ยงด้านกัญชาทางการแพทย์ 
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชน และสร้างความปลอดภัย 
ของสังคม 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ9 

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โครงการทั้งหมด : 2 โครงการ  โครงการที่ตัด : 1  โครงการ 

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ10 
โครงการทั้งหมด : 1 โครงการ  โครงการที่ตัด ไม่ม ี

1. เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี 

โครงการที่ตัด 
โครงการบริหารระบบหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

คงเหลือ 

โครงการทีข่อเพิ่ม  1 โครงการ 
โครงการรับยาใกล้บ้านผ่านร้านขายยาคุณภาพ 

คงเหลือ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 องค์การเภสัชกรรม 11 
โครงการทั้งหมด : 1 โครงการ  โครงการที่ตัด : ไม่มี  

1. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ 

คงเหลือ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คงเหลือ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12 
โครงการทั้งหมด : 29  โครงการ  โครงการที่ตัด  4 โครงการ 

โครงการที่คงเหลือ 25 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  

2. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (GREEN & CLEAN 
Hospital)  

3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ  
4. โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก

เวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหน่วยบริการในเขต

พื้นท่ีเกาะส าหรับการท่องเที่ยว  
6. โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย  
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล (RDU) และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 
8. โครงการการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
9. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)    

ส าหรับสถานพยาบาล 

10. โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

11. โครงการพัฒนากลไกการจัดการแบบบูรณาการ
ในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 

12. โครงการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข การบัญชาการเหตุการณ์ส าหรับ
ทุกโรคและภัยสุขภาพ 

13. โครงการกฎหมายท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
14. โครงการการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบ

ที่ก าหนดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด    
ทั่วประเทศ 

15. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

16. โครงการจัดท าสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน              
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

17. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
18. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
19. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) 
20. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
21. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
22. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด      

แบบบูรณาการ 
23. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
24. โครงการสนับสนุนการตรวจรับรองคุณภาพ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
25. โครงการด าเนินงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ  

9 

คงเหลือ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โครงการทั้งหมด : 29  โครงการ  โครงการที่ตัด 4 โครงการ 
โครงการที่คงเหลือ 25 โครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ตัด 

1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้าม
ชาติและการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ 

2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข พ.ศ.2561-2565 

3. โครงการตรวจ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเรื่อง “การ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา”  

   ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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โครงการทีข่อเพิ่ม  1 โครงการ 
โครงการผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาโครงการ/เป้าหมาย/ตัวชีว้ดั  
     ของแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
     ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
ประเด็นพิจารณา :  คัดเลือกโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  

                     จ านวน 96 โครงการ 

 
มติที่ประชุม :  คัดเลือก    .............   โครงการ 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

3.2 ผู้ประสานงานการติดตามผลการด าเนินงาน 
      โครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ประเด็นพิจารณา  : ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ  
                        ในภาคผนวกแผนติดตามผลการด าเนินงาน 
                        โครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข  
                        ประจ าปีงบประมาณ 2563 
                        และแจ้งภายในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

3.2 ผู้ประสานงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

3.3 กรอบระยะเวลาการรายงาน ผลการด าเนินงาน 
      โครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.3 กรอบระยะเวลาการรายงาน ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กรณีปกติ  
ขอให้รายงานผลการด าเนินงาน ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
และเริ่มรายงานครั้งแรก ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
กรณีเร่งด่วน 
ขอให้รายงานตามวาระเร่งด่วน 

อีเมล : evaluation.bps1502@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-590-1502 

Line Group 
 M&E สธ. 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร 
นางสาวพรหมพร แสงพรหม 

ระยะเวลารายงาน 



การจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แบบรายงาน 


