แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข)
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ( ) Prevention & Promotion Excellence ( / ) Service Excellence () People Excellence ( ) Governance Excellence
ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Service Excellence
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการ
14)โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
1. โครงการป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 1. ผู้ป่วยยาเสพ - ร้อยละ
ปราบปราม
ภัยจากยาเสพติด ติด หลังการ
๑๐๐ ของ
และบาบัดรักษา โดยป้องกัน เด็ก บาบัด รักษา
สถานพยาบาล
ผู้เสพ/ผูต้ ิดยา เยาวชน ผู้ใช้
ฟื้นฟูไม่กลับมา สังกัด กสธ.
เสพติด
แรงงาน และ
เสพซ้า
ให้บริการ คัด
ประชาชนกลุ่ม
2. ลดอันตราย กรองบาบัด
เสี่ยงไม่ให้ไปเกี่ยว จากการใช้ยา
รักษา ฟื้นฟู
ข้องกับยาเสพติด เสพติด (Harm และติดตาม
รวมทั้งบาบัด
Reduction)
ผู้ป่วยยาเสพ
รักษา และฟื้นฟู
ติด
สมรรถ ภาพผูต้ ิด
ยาเสพติดให้
สามารถกลับไปใช้
ชีวิตในสังคมได้
ตามปกติ

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

- ร้อยละ ๕๐ ของ
ศูนย์ฯ ศูนย์ฟื้นฟู
ฯ เรือนจา
จัดบริการตาม
มาตรฐานกสธ.
- ร้อยละ ๕๐ ของ
สถาน พยาบาล
สังกัด กสธ.
ให้บริการตาม
มาตรฐานการลด
อันตราย จากการ
ใช้ยาเสพติด
- มติสมัชชา
สุขภาพแห่ง ชาติ
ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.
๒๕๖๐ การมีส่วน

- ร้อยละ ๗๐
ของศูนย์
ปรับเปลีย่ นฯ
ศูนย์ฟื้นฟูฯ
เรือนจาจัด
บริการตาม
มาตรฐานกสธ.
- ร้อยละ ๘๐
ของสถาน
พยาบายสังกัด
กสธ.ให้บริการ
ตามมาตรการ
ลดอันตราย
จากการใช้ยา
เสพติด

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้ป่วยยาเสพติด
หยุดเสพต่อเนื่อง
๓ เดือน หลัง
จาหน่าย
- ร้อยละ ๙๐ ของ
สถาน พยาบาล
สังกัดกสธ.
ให้บริการ ตาม
มาตรการลด
อันตรายจากการ
ใช้ยาเสพติด

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. การบาบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยยา
404,000,000 สานักงาน
เสพติด เป้าหมาย จานวน ๙๑,๐๐๐
ปลัดกระทรว
ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยยาเสพติด
งสาธารณสุข
ระบบสมัครใจ (แบบผู้ป่วยนอก)
(กองบริหาร
60,000 ราย และผู้ป่วยระบบบังคับ
การ
บาบัด แบบไม่ควบคุมตัว 31,000
สาธารณสุข)
ราย
2. ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
การดูแลผู้เสพ ผู้ตดิ ยาเสพติด ตาม
มาตรการ Harm Reduction
3. พัฒนาและรายงานข้อมูลการบาบัด
รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.ใหม่)
4. พัฒนามาตรฐานระบบบริการและ
พัฒนาต้นแบบ

๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
Small
success ไตร success ไตร
มาส 2
มาส 3
ร่วมของชุมชน ใน
การเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

Small success
ไตรมาส 4

1.มีรายงาน
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว
ที่เป็นมิตร
2.มีรายงานการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
จังหวัดที่มี
พรมแดนติด
ประเทศเพื่อน
บ้าน ลาว เมียน
มาร์ กัมพูชา
3.มีแนวทาง
ระบบการส่งต่อ

ร้อยละ 90 ของ
แรงงานที่มาขึ้น
ทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตมที่
กฎหมายกาหนด

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5,730,000

กองบริหาร
การ
สาธารณสุข

5. ตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ตามพระราช บัญญัติ ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
หรือ ส่งดาเนินคดีเสพร่วมกับคดีอาญา
6. ติดตามดูแลช่วยเหลือผูผ้ ่านการ
บาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด

แผนงานที่ 8 การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
2)โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
2.

โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการด้าน
สุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวและ
เหยื่อการค้า
มนุษย์
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

1. เพื่อพัฒนา
มาตรการและแนว
ทางการ
ดาเนินงาน
สาธารณสุข
สาหรับประชากร
ต่างด้าวให้ได้รับ
สิทธิในการ
รักษาพยาบาล
และมีความรู้
ความสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
การค้ามนุษย์
๒. เพื่อพัฒนา
ระบบการ

1. แรงงานต่าง
ด้าว/บุคคลซึ่งไม่
มีสัญชาติไทย
เข้าสู่ระบบการ
จ้างงาน ที่
ถูกต้อง ตาม
กฎหมายได้สิทธิ
ประโยชน์ตามที่
กฎหมายกาหนด
ร้อยละ 90
2.เหยื่อค้า
มนุษย์ที่เข้ามา
รับบริการทาง
การแพทย์ ร้อย
ละ 100

๑.มีรายงาน
การพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
บริการสุขภาพ
แก่แรงงาน
ต่างด้าว
2.มีสื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์บริการ /คูม่ ือ
และแนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน
จานวน ๔
เรื่อง

-ร้อยละ 90
ของแรงงาน
ที่มาขึ้น
ทะเบียน
ถูกต้องตาม
กฎหมายได้รับ
สิทธิประโยชน์
ตมที่กฎหมาย
กาหนด

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริการสุขภาพแก่แรงงาน
ต่างด้าว
2.ประชุมกก.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เป็นมิตร
3.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์บริการ/
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน
๔.ประชุมกก.พัฒนาระบบบริการ
-ร้อยละ 100
สุขภาพจังหวัดที่มีพรมแดนติด
ของเหยื่อค้ามนุษย์ ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เมียนมาร์
-ร้อยละ 100 ที่เข้ามารับบริการ กัมพูชา
ของเหยื่อค้า ทางการแพทย์
๕.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบ
มนุษย์ที่เข้ามา
นโยบายการพัฒนาระบบบริการ
รับบริการทาง
สุขภาพสาหรับแรงงานต่างด้าว
การแพทย์
ผู้ติดตามและเหยื่อจากการค้ามนุษย์

๒
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

3.

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนา
ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออกแบบ
บูรณาการ

Small
success ไตร
มาส 1
ช่วยเหลือเหยื่อค้า 3. ประชาชน
3.มีนโยบาย
มนุษย์ ที่เข้ามารับ กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนา
บริการในสถาน
ปลอดภัยจาก
ระบบบริการ
บริการสุขภาพโดย การค้ามนุษย์
สุขภาพ
ทีมสหวิชาชีพ
3 .แรงงาน
สาหรับ
ประมงไม่ตกเป็น แรงงานต่าง
เหยื่อการค้า
ด้าวผู้ตดิ ตาม
มนุษย์
และเหยื่อจาก
การค้ามนุษย์

Small
Small
success ไตร success ไตร
มาส 2
มาส 3
ผู้ป่วยข้าม
พรมแดน
ประเทศเพื่อน
บ้านจานวน
๔๐๐เล่ม
4.มีแนวทางการ
การบริการที่เป็น
มิตรแก่ต่างด้าว
ฯจานวน๔๐๐
เล่ม

เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการด้าน
สังคมและความ
มั่นคง

ลงนามสัญญา
จ้าง 5 รายการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา) มี
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ที่มี
ศักยภาพ
เพียงพอ และมี
การลงทุน
เพิ่มขึ้น

ครุภณ
ั ฑ์
จานวน 5
รายการ =
27,540,00
0 บาท
ดาเนินการ
ตามสัญญา
จ้าง

ดาเนินการ
ตามสัญญา
จ้าง 5
รายการ

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

๖.พัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
(โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และวัณโรค)
๗.ปรับปรุงมาตรฐานการบริการทีเ่ ป็น
มิตรแก่แรงงานต่างด้าวฯ
๘. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๙. โอนเงินให้ภูมภิ าคเพื่อพัฒนาระบบ
บริการที่เป็นมิตรแก่แรงงานต่างด้าว/
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูต้ ิดตาม
และเหยื่อจากการค้ามนุษย์
โครงสร้างพื้นฐาน 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ด้านสังคมและความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณ ปี 2561 เป็นงบ
ลงทุน (ที่ผูกพันมาจากงบกลาง ปี
และความมั่นคง
2560) ดังนี้
รวมทั้งการ
- ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง จานวน 5 รายการ
ให้บริการที่
= 221,447,000 บาท
เกี่ยวข้อง ได้รับ
- ครุภัณฑ์ จานวน 5 รายการ =
27,540,000 บาท
การพัฒนาตาม
รวม 248,987,000 บาท
แผนไม่น้อยกว่า
หมายเหตุ การดาเนินการ ที่ดิน
ร้อยละ 70
สิ่งก่อสร้าง จาเป็นต้องล่าช้า เพราะ
งบกลาง ปี 60 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

248.9870

สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(กองบริหาร
การ
สาธารณสุข)

๓
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
4.

Small
success ไตร
มาส 1
โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เขต
ดาเนินการ
โครงสร้าง
ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพิเศษ ตามสัญญาฯ
พื้นฐานสถาน
สังคม สิ่งแวดล้อม มีการจัดระบบ โดยเบิกจ่าย
บริการสุขภาพ และความมั่นคง โครงสร้าง
ตามงวดงาน
ในจังหวัดเขต
รวมทั้งการ
พื้นฐานด้าน
พื้นที่เศรษฐกิจ ให้บริการที่
เศรษฐกิจ สังคม งวดเงิน ที่ดิน
พิเศษ
เกี่ยวข้อง ได้รับ
สิ่งแวดล้อมและ สิ่งก่อสร้าง
จานวน 9
การพัฒนาตาม
ความมั่นคง
แผนไม่น้อยกว่า
รวมทั้งการ
รายการ
ร้อยละ 70
ให้บริการที่
วงเงินตาม
เกี่ยวข้องที่ได้
แผน
มาตรฐาน เพื่อ
57.7828
จูงใจให้
ผู้ประกอบการ ล้านบาท
มาลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 10 พื้นที่
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 2
ดาเนินการตาม
สัญญาฯ โดย
เบิกจ่ายตามงวด
งาน งวดเงิน
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
จานวน 9
รายการ วงเงิน
ตามแผน
57.7828 ล้าน
บาท

Small
success ไตร
มาส 3
ดาเนินการ
ตามสัญญาฯ
โดยเบิกจ่าย
ตามงวดงาน
งวดเงิน ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
จานวน 9
รายการ
วงเงินตาม
แผน
115.5656
ล้านบาท

Small success
ไตรมาส 4
ดาเนินการตาม
สัญญาฯ โดย
เบิกจ่ายตามงวด
งาน งวดเงิน ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
จานวน 9 รายการ
วงเงินตามแผน
57.7828 ล้าน
บาท

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม
และความมั่นคง และการให้บริการที่
เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาเศราฐกิจพิเศษ
10 พื้นที่ ให้มีมาตรฐานดีขึ้น
ได้รับงบผูกพัน ตั้งแต่ ปี 25592562 รายการที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง
จานวน 9 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

288.9140

สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(กองบริหาร
การ
สาธารณสุข)
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 100.00 1.ประชุม ชี้ แ จงแนวทางการส่ งเสริ ม จากสานักงาน
(164 แห่ง จาก การพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลของ ปลัดกระทรวง
164 แห่ง)
ส่ ว นกลาง เขต และแนวทางการ สาธารณสุข
ดาเนินงานระดับจังหวัด
2 .แต่ งตั้ งค ณ ะกรรม การพั ฒ น า
คุณ ภาพบริ ก ารระดั บ ประเทศ/เขต/
ร้อยละ 80.00 จังหวัด
( 624 แห่ง จาก 3.จั ด ท าแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
780 แห่ง)
โรงพยาบาลระดับเขต/จังหวัด
4.อบรมพัฒนาทีมพี่เลี้ยงระดับเขต
5.เยี่ยมกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ รพ.
4.กากับติดตามความก้าวหน้า และ
รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส

สานักงาน
ปลัดกระทรว
งสาธารณสุข
(กองบริหาร
สาธารณสุข)

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

Governance Excellence
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
5.

2)โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนา
องค์กรคุณภาพ คุณภาพหน่วยงาน
(HA)
บริการด้าน
สุขภาพ

- รพศ./รพท./
รพ.สังกัดกรม
ผ่านการรับรอง
คุณภาพ HA ขั้น
3 ร้อยละ 100

ร้อยละ
98.78
(162 แห่ง
จาก
164 แห่ง)

ร้อยละ 99.39
(163 แห่ง จาก
164 แห่ง)

ร้อยละ
100.00
(164 แห่ง
จาก
164 แห่ง)

- รพช.ผ่านการ
รับรองคุณภาพ
HA ขั้น 3
ร้อยละ 80

ร้อยละ
74.36
(580 แห่ง
จาก 780
แห่ง)

ร้อยละ 76.28
( 595 แห่ง
จาก 780 แห่ง

ร้อยละ
78.21
( 610 แห่ง
จาก 780
แห่ง)
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