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ระเบยีบวาระการประชมุ
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นโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ผลการประเมินโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

3.1 พิจารณาโครงการ / เป้าหมาย / ตัวช้ีวัดของแผนติดตามผลการด าเนินงาน โครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้แทนกรม

3.2 ผู้ประสานงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.3 กรอบระยะเวลาการรายงานและแบบรายงาน ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบระเบียบวาระท่ี 1

เร่ืองเพื่อทราบระเบียบวาระท่ี 2

เร่ืองเพื่อพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3



ระเบียบวาระท่ี 1

นโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องประธานแจง้ท่ีประชมุทราบ
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นโยบายส าคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

4

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร ยกระดับการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ 

ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย
และลดอัตราตายโรคส าคัญ

ผลักดันการบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล

ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพ

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีข้ึน
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ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
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น าสุขภาพขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง

สร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากข้ึน และลดอัตราตายโรคท่ีส าคัญ

องค์กร บุคลากร และการส่ือสารองค์กร

ประเด็นการขบัเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
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ระเบียบวาระท่ี 2.1

2.1 ผลการประเมนิโครงการส าคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเพื่อทราบ
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7

เป็นการวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานว่าสามารถส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดหรือไม่ หากไม่บรรลุเป้าหมาย มีผลเน่ืองมาจากสาเหตุใด

ตัวแบบท่ีใชใ้นการประเมนิผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ

ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมนิผลแบบ Goal Attainment Model 



หมายเหต:ุ กรณีโครงการมีตัวชีว้ดัมากกวา่ 1 ตัว หากตัวชีว้ดัใดตัวชีว้ดัหน่ึง
ในโครงการ ไม่บรรลุค่าเป้าหมายถือวา่โครงการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์ระดับ ผลการด าเนินงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน บรรลุค่าเป้าหมายท่ีก าหนด

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ความก้าวหน้าอยู่ในระดับต ่า ร้อยละ 0.0 – 33.9

ความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 34.0 – 67.9

ความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 68.0 – 99.9

เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ

ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

8



ผลการประเมนิโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมี

ความก้าวหนา้อยู่ในระดับสูง 

(ร้อยละ 68.0 – 99.9)

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมี

ความก้าวหนา้อยู่ในระดับปานกลาง 

(ร้อยละ 34.0 – 67.9)

ไม่ ผ่ าน เกณฑ์การประ เมิ นมี

ความก้าวหน้าอยู่ ในระดับต ่ า 

(ร้อยละ 0.00 – 33.9)

ภาพรวมโครงการ

43 โครงการ 16 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 67 โครงการ

67
โครงการ
• ผ่าน 43 โครงการ
• ไม่ผ่าน 24 โครงการ

9



โครงการท่ีไมผ่่านเกณฑ์การประเมนิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ โครงการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 68.0 – 99.9  จ านวน 16 โครงการ

1 โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื อลดอัตราตายของผู้สงูอายุ

2 โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั วไทย" (Save Thais from Heart Diseases) 

3 โครงการบูรณาการโรคมะเร็งรักษาทุกที  Cancer Anywhere 

4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสุขภาพ

6 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที ถิ นทุรกันดาร ฯ

7 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที ส่าคัญในเรือนจ่า ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชฑัณฑ์ปันสุข ท่าความดีเพื อชาติ ศาสน กษัตริย์

8 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

9 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

10 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สงัคมสูงวัย

11 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที พึงประสงคแ์ก่ประชาชน
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โครงการท่ีไมผ่่านเกณฑ์การประเมนิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ล าดับ โครงการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 68.0 – 99.9  จ านวน 16 โครงการ

12 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต

13 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) ส่าหรับสถานพยาบาล

14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาล

15 โครงการต่าบลมั นคง มั งคั ง ยั งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

16 โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท
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โครงการท่ีไมผ่่านเกณฑ์การประเมนิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ล าดับ โครงการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 34.0 – 67.9  จ านวน 4 โครงการ

1 โครงการขับเคลื อนการด่าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

2 โครงการขับเคลื อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

3 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

4 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์

ล าดับ โครงการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับต ่า ร้อยละ 0.0 – 33.9  จ านวน 4 โครงการ

1 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

2 โครงการพัฒนาสู่ประเทศใช้ยา สมเหตุผล เพื อความมั นคงของระบบสุขภาพ

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา/กัญชง

4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื อสนบัสนุนการด่าเนินงานความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ระเบียบวาระท่ี 2.2

2.2 ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ

เรื่องเพื่อทราบ
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1. ประชาชนท่ีป่วยด้วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมอง เข้าถึงบริการล่าช้าเน่ืองจากไม่ทราบ

อาการของโรค

2. เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่สามารถลงพื้นท่ีหรือท ากิจกรรมได้ ส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการไม่

เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดได้

3. การจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอตามเป้าหมายท่ีก าหนด (วัคซีนไข้หวัดใหญ)่

4. ระบบการเช่ือมโยง/การส่งต่อ/การติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าบางแห่งยังไม่ครอบคลุม ส่งผลให้เด็กพัฒนาการล่าช้ามารับ

บริการไม่ทันตาม Time line ท่ีก าหนด 

5. หน่วยงานก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการมากเกินไป ส่งผลให้การประเมินโครงการไม่บรรลุเป้าหมายเน่ืองจากบาง

ตัวไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

ปญัหาและอปุสรรค

ของการด าเนินงานโครงการท่ีไมบ่รรลเุปา้หมาย 
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ปญัหาและอปุสรรค

ของการติดตามผลการด าเนินงาน

1. ไม่มีรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ท า ให้ส่งรายงานให้กับส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีล่าช้า

2. หน่วยงานเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย ขาดการประสานงานท่ีต่อเน่ือง

3. หน่วยงานก าหนดตัวช้ีวัดท่ีไม่สะท้อนความส าเร็จของโครงการ หรือบางตัวช้ีวัดไม่สามารถวัดผล ได้ และบาง

โครงการมีตัวช้ีวัดมากเกินไป

4. ข้อมูลผลการด าเนินงานมีความคาดเคล่ือน ไม่มีความแน่นอน ข้อมูลผิดพลาดมีการปรับเป้าหมาย แต่ไม่มีการ

แจ้งผู้เก็บข้อมูล
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ขอ้เสนอแนะ

1. ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน ท่ีสามารถวัดผล เชิงปริมาณและคุณภาพได้ และไม่ควรก าหนดตัวช้ีวัดมากเกินไป

2. ควรก าหนดตัวช้ีวัดท่ีท้าทาย และสามารถสะท้อนถึงความส าเร็จของโครงการได้

3. ควรมีการปรับกลยุทธ์ มาตรการ และวิธีการท างานในโครงการ ให้สอดคล้องสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้

4. บางโครงการท่ีมีกิจกรรมในการตรวจเย่ียมหรือลงพื้นท่ี และจัดประชุม/อบรม ควรปรับเป็นระบบออนไลน์

เพื่อให้โครงการด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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ระเบียบวาระท่ี 3.1

3.1 พจิารณาโครงการ / เป้าหมาย / ตัวชีว้ดัของแผนติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยผู้แทนกรม

เรื่องเพื่อพจิารณา
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เป็นโครงการที่สอดคล้องนโยบายรัฐบาลดา้นสาธารณสุข

เป็นโครงการที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

เป็นโครงการที่สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

เป็นโครงการที่สอดคล้องกบันโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัตกิารกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป็นโครงการที่มีนวัตกรรมใหม่ หรือส่งผลต่อประชาชน

1

2

3

4

5

6

7

หลกัเกณฑ์
การพจิารณา

คัดเลอืกโครงการส าคัญ
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ท้ังหมด 70 โครงการ

โครงการส าคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

พจิารณาแลว้คงเหลอื   

โครงการ

58

19



ล าดับ หน่วยงาน
จ านวน

โครงการที่เสนอ
จ านวน

โครงการที่ตัด
โครงการ
คงเหลือ

โครงการ
ที่ขอเพิ่ม

1 กรมการแพทย์ 10 3 7

2 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 3 - 3

3 กรมควบคุมโรค 6 2 4

4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4 - 4

5 กรมสุขภาพจิต 10 1 9

6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 - 3

7 กรมอนามัย 5 - 5

8 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 - 4

9 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 20 6 14

10 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 - 2

11 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1 - 1

12 องค์การเภสัชกรรม 2 - 2

รวม 70 12 58 0

โครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
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กรมการแพทย ์: 10 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 7 โครงการ โครงการท่ีตัด 3 โครงการ

ข้อพิจารณาโครงการท่ีตัด 

1. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาลรักษาพยาบาลผู้สงูอายุที่บ้าน/
ชุมชน รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล

2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับเพ่ือ
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาส่งต่ออย่างเหมาะสม

3. โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เพ่ือดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรค
ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านรักษาพยาบาลโรคอุบัติใหม่อุบัติซ ้ า

2. โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงาน
โรคไตในเขตสุขภาพ

3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดแบบไร้รอยต่อจาก
โรงพยาบาลสู่ชุมชน

โครงการท่ี 1, 2, 3 เป็นโครงการอบรม ที่เน้นการถ่ายถอดความรู้
เจ้าหน้าที่ไม่ส่งผลถึงประชาชน

4. โครงการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรม เมตาบอลิก ในทารกแรกเกิด

5. โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือด

6. โครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)

7. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดว้ยวธิี HPV DNA test
(ขอให้ปรับแก้เป้าหมายและตัวช้ีวัด ตามตัวช้ีวัดกระทรวง) 
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กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก : 3 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 3 โครงการ โครงการท่ีตัด 0 โครงการ

1. โครงการพัฒนารูปแบบบริการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดบริการทางการแพทย์ไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสขุของรัฐ

2. โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

3. โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

22



กรมควบคมุโรค : 6 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 4 โครงการ โครงการท่ีตัด 2 โครงการ

ข้อพิจารณาโครงการท่ีตัด 

1. โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์

2. โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม

3. โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสขุ 
ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย์

4. โครงการพัฒนาการด าเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

1. โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือตอบโจทยค์วาม
ต้องการของประเทศ 

2. โครงการพัฒนาบริการเพ่ือเช่ือมโยงแพลตฟอร์มดิจทิัลของรัฐ

โครงการท่ี 1 เป็นโครงการอบรม ที่เน้นการถ่ายถอดความรู้เจ้าหน้าที่ 
ไม่ส่งผลถึงประชาชน

โครงการท่ี 2 เป็นการพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงาน ยังไม่มีการ
น าไปใช้งาน
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กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ: 4 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 4 โครงการ โครงการท่ีตัด 0 โครงการ

1. โครงการสุขศาลาพระราชทาน

2. โครงการชุมชนสุขภาพดี

3. โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน สนับสนุนนโยบายคนไทยทกุ
ครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน

4. โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเดน่
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กรมสุขภาพจติ : 10 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 9 โครงการ โครงการท่ีตัด 1 โครงการ

ข้อพิจารณาโครงการท่ีตัด 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพ่ือเสริมสร้างพลังใจ 
(Resilience) แก่ประชาชน

3. โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางใจในผูสู้งอายุไทย

4. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจ ประชาชนวัยท างาน

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน
ในพ้ืนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

โครงการท่ี 1 เป็นการพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่เฉพาะ 
ไม่ใช่ทัง้ประเทศ

5. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กลา่ช้า

6. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

7. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

9. โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพ่ิมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน
ประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ
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กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์: 3 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 3 โครงการ โครงการท่ีตัด 0 โครงการ

1. โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์

2. โครงการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกุูล
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กรมอนามยั: 5 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 5 โครงการ โครงการท่ีตัด 0 โครงการ

1. โครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 72 พรรษา

2. โครงการขับเคล่ือนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว
แบบบูรณาการ (Long Term Care) แบบ New Normal

3. โครงการสาสุขยุคใหม่ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพตนเอง
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4. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

5. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข



ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา: 4 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 4 โครงการ โครงการท่ีตัด 0 โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบยาและผลิตภัณฑ์สขุภาพเพ่ือความมั่นคงด้านยา

2. โครงการการพัฒนาระบบบริการ e-Service

3. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และจัดการความเสี่ยงข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4. โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขนั
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ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: 20 โครงการ

โครงการท่ีคงไว้ 14 โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาล

2. โครงการพัฒนาสถานบริการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามนโยบาย EMS

3. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) ส าหรับสถานพยาบาล

4. โครงการลดความเหลื่อมล ้าของ 3 กองทุน

8. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

5. โครงการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง

6. โครงการพัฒนากลไกการจัดการแบบบูรณาการในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

7. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
สนับสนุนการตัดสินใจต่อการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

9. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชีพ 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan

11. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

12. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ

13. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ

14. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

โครงการท่ีตัด
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ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข: 20 โครงการ (ต่อ)

โครงการท่ีตัด 6 โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนน

2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ

3. โครงการ พัฒนาระบบรถพยาบาลปลอดภัย

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยกระทรวงสาธารณสขุ

5. โครงการด าเนินงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(หากประสงค์จะบรรจุในแผนติดตามให้ปรับเป็นการบริหารต าแหน่งว่าง
ของเขตสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดกระทรวง "ร้อยละของเขตสุขภาพ
ท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ") 

ข้อพิจารณาโครงการท่ีตัด 

โครงการท่ี 1, 2 เป็นการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน

โครงการท่ี 3 เป็นการประเมินการใช้คู่มอื ไม่ส่งผลถึงประชาชน
โครงการท่ี 4 เป้าหมาย ไม่ชัดเจน ไม่สามารถบอกได้ว่ามีงานวิจัยที่

น าไปใช้จริงได้กี่เร่ือง
โครงการท่ี 5 เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานภายในของหอ

จดหมายเหตุฯ 
โครงการท่ี 6 เป็นโครงการจัดประชุม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการ

จัดท าโครงสร้างกรอบอัตราก าลงั
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สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉินแหง่ชาติ: 1 โครงการ

1. โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล 
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” UCEP

ส านกังานหลกัประกันสุขภาพแหง่ชาติ: 2 โครงการ

องค์การเภสัชกรรม: 2 โครงการ

1. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. นโยบาย ยกระดับบัตรทอง 4 บริการ 

1. โครงการวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางเภสชักรรม เพ่ือผลิตยา
Deferasirox ส าหรับรักษาผู้ป่วยธาลสัซีเมยี

2. โครงการวัคซีน COVID-19

โครงการท่ีตัด 0 โครงการ
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พจิารณาโครงการ / เปา้หมาย / ตัวชีว้ดั ของแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นพิจารณา :  คัดเลือกโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

จ านวน 58 โครงการ

มติท่ีประชุม :  คัดเลือก .............   โครงการ

ขอให้กรมส่งรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม 
ภายในวันท่ี 23 ธันวาคม 2565
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ระเบียบวาระท่ี 3.2

3.2 ผู้ประสานงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องเพื่อพจิารณา
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ประเด็นพิจารณา : ขอให้ทุกหน่วยงานส่งรายช่ือผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ 
ภายในวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผู้ประสานงานการติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ
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ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทร : 02-590-1502

E-Mail : evaluation.bps1502@gmail.com



ระเบียบวาระท่ี 3.3

3.3 กรอบระยะเวลาการรายงานและแบบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องเพื่อพจิารณา
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กรอบระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ

กรณีปกติ กรณีเร่งด่วน
ขอให้รายงานผลการด าเนินงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

ส าหรับการรายงานให้เน้นการรายงานในภาพประเทศและแยกเป็นรายเขต
และเริ่มรายงานครัง้แรก ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

ขอให้รายงาน
ตามวาระเร่งด่วน

ระยะเวลารายงาน

Line Group
M&E สธ.

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทร : 02-590-1502

E-Mail : evaluation.bps1502@gmail.com

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร

นายจตุรงค์  สร้อยอุดม 

ว่าที่ ร.ต.ธีระ กีรติเกษมากุล
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แบบรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ

37



จบการน าเสนอ
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