โครงการสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลาดับที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

Prevention Promotion & Protection Excellence
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
1)โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
1

โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

2

1

โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัย
4,728,700
เตรียมพร้อมสู่วัยเรียน
โครงการเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ปี 2561
9,866,346
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า
19,007,200
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
13,312,400

2
3

โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย
โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

4

โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
17,927,334 กรมอนามัย
3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
โครงการคนไทยวัยทางาน ยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี
4,832,006 กรมอนามัย

3
4

1
1
2
3
4
5

9,777,176 กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

6,300,000 กรมสุขภาพจิต
7,951,213 กรมอนามัย

4) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
66,827,430
ยาว (Long Term Care) ในชุมชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
4,468,800
และการแพทย์ผสมผสาน
โครงการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหา
18,067,600
สุขภาพจิตในวัยสูงอายุ
โครงการสร้างเสริมความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพโดย
6,579,400
การป้องกันระดับทุติยภูมิในโรคและกลุ่มอาการผู้สูงอายุ
และตามความเป็นอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
6,840,900
(ที่พิการ ที่ติดบ้านติดเตียง)
196,486,505
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กรมอนามัย
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กรมสุขภาพจิต
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

หน้า ๑

ลาดับที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
1)โครงการการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (DHB)
1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
8,780,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สานักงาน
บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย )
8,780,000
แผนงานที่ 3 การป้อง กันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
1
โครงการพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
3,647,880 กรมควบคุมโรค/สานักงาน
สาธารณสุขระดับพื้นที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
(กองสาธารณสุขฉุกเฉิน)
3)โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
1
โครงการพัฒนาระบบบริการป้องกันควบคุม
4,700,000 กรมควบคุมโรค
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2
โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
4,500,000 กรมควบคุมโรค
ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ
2561
4)โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ ปลอดภัยด้านอาหาร

2

โครงการบูรณาการและพัฒนาต้นแบบคุณภาพงาน
อาหารปลอดภัย

3

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย สาหรับผู้ประกอบ
การผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ปีงบประมาณ 2561
5)โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

1

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ
โครงการพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์สาระสาคัญชี้บ่งใน
เครื่องสาอางผสมสมุนไพร

2

16,808,800 สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
2,182,200 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สานักส่งเสริม
และสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย)
14,054,600 สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

93,950,500 สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
1,300,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
141,143,980
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หน้า ๒
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โครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1)โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการ
สาธารณสุขสู่ GREEN&CLEAN Hospital

18,064,461 กรมอนามัย
18,064,461

Service Excellence
แผนงานที่ 5

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
1)โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

1

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

218,000,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สานักงาน
สนับสนุนระบบปฐมภูมิ
และคลินิกหมอครอบครัว)
218,000,000

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการ
1)โครงการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตรา
4,000,000 กรมการแพทย์
ตายของผู้สูงอายุ
2)โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

1

โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและ
N/A
การใช้ยาอย่าง สมเหตุ สมผล
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
7,000,000
(AMR)
6)โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและ
2,488,500
การแพทย์ทางเลือกตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพสาขา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Service
plan)
7)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการ
6,841,000
ฆ่าตัวตายของประเทศไทย

2
1

1
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สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

กรมสุขภาพจิต

หน้า ๓

ลาดับที่
2

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
18,470,000 กรมสุขภาพจิต

9)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
1

โครงการ“วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย”
(Save Thais from Heart Diseases)

2,000,000 กรมการแพทย์

10)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
1

โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ด้านมะเร็งตับ
1,000,000 กรมการแพทย์
ในเขตบริการสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง
14)โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

1

โครงการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติด

2

โครงการ พัฒนาระบบบริการ HARM Reduction

404,000,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กองบริหาร
การสาธารณสุข)
2,800,000 กรมการแพทย์

15) โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)
1

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแล
1,000,000 กรมการแพทย์
สุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16) โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS)
17) โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery (MIS)
1
โครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
5,000,000 กรมการแพทย์
(One Day Surgery:ODS)การผ่าตัดแบบทาลายเนื้อเยื่อ
น้อย (Minimally Invasive Surgery:MIS) และ
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)
454,599,500
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1)โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ใน
การเตรียมความพร้อมรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน
ภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ

8,590,000 กรมการแพทย์

8,590,000
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หน้า ๔

ลาดับที่

โครงการ

แผนงานที่ 8 การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
1)โครงการเฉลิมพระเกียรติ
1
โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตาถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
2
โครงการรณรงค์กาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้าดีเพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84
พรรษา
3
โครงการควบคุมวัณโรค
4
โครงการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรม
ชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค
5
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช
6
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO
BE NUMBER ONE
2)โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
1

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวและเหยื่อการค้ามนุษย์

2

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบ
บูรณาการ

3

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานบริการสุขภาพใน
จังหวัดเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

4

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพชายแดนใต้
แบบบูรณาการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1,000,000 กรมการแพทย์
2,650,000 กรมควบคุมโรค

13,630,800 กรมควบคุมโรค
6,000,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 ,000,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
90,000,000 กรมสุขภาพจิต

5,730,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กองบริหาร
การสาธารณสุข)
248,987,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กองบริหาร
การสาธารณสุข)
288,914,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กองบริหาร
การสาธารณสุข)
117,106,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กองตรวจ
ราชการ)
774,017,800
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หน้า ๕

ลาดับที่
แผนงานที่ 9

โครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อุตสาหกรรมทางการแพทย์
1)โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์

1
2
3
4
5
6

โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
โครงการจัดทาข้อกาหนดมาตรฐานยาตารับแผนไทย
พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองของ
ชุมชนและการแข่งขันอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทา Thai Herbal
Pharmacopoeia
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง
OECD GLP

2,405,800 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
1,069,840 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
4,770,000 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
18,216,000 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
17,400,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14,300,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
58,161,640

People Excellence
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
1)โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
1

1

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1,985,648,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สานักงาน
บริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
2)โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข
1,260,200 กองบริหารทรัพยากร
กระทรวงแห่งความสุข
บุคคล/สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน)
1,986,908,200
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หน้า ๖

ลาดับที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

Governance Excellence
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
1)โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
1

1

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เชื่อมโยงกับแนวทาง
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศ
ไทยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2)โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลติดดาว ประจาปี 2561

2

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

3

โครงการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

8,790,955 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(ศูนย์
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)

1,218,200 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน)
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กองบริหาร
การสาธารณสุข)
24,880,000 สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
34,889,155

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
1

2)โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการพัฒนา Digital Health แบบบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพดิจิทัล

แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1)โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
1
โครงการการบริการสาธารณสุขสาหรับระบบประกัน
สุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
- กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพ
บริการในระบบประกันสุขภาพ
3
โครงการพัฒนาคุ้มครองสิทธิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

108,351,500 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
108,351,500

126,533,131,100 สานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ
157,674,600 สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
7,270,000 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
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หน้า ๗

ลาดับที่
1

โครงการ
2)โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังหน่วย
บริการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2,405,800 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ )
126,700,481,500

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
1)โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
1
โครงการตารับยาแผนไทยแห่งชาติ ปี 2561
1,600,000 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
2
โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
17,044,900 กรมการแพทย์แผนไทย
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์
และการแพทย์ทางเลือก
ทางเลือก และสมุนไพร
3
โครงการวิจัยควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ
6,746,355 สถาบันวิจัยระบบ
ในประเทศไทย
สาธารณสุข
4
โครงการวิจัยประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิ
1,053,580 สถาบันวิจัยระบบ
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียน
สาธารณสุข
จากพื้นที่ 51 แห่ง และทางเลือกในเชิงนโยบาย
5
โครงการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
112,000 สานักงานคณะกรรมการ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
อาหารและยา
6
โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/
95,089,000 องค์การเภสัชกรรม
ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP
ขององค์การอนามัยโลก
7
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัย/R2R/KM ด้าน
1,490,000 สานักงานปลัดกระทรวง
สุขภาพ ปี ๒๕๖๑
สาธารณสุข
(สานักวิชาการสาธารณสุข)
8
โครงการพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการการ
1,108,000 สานักงานปลัดกระทรวง
ดาเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC) กระทรวง
สาธารณสุข
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
(สานักวิชาการสาธารณสุข)
124,243,835
แผนงานที่ 15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
1)โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
1
โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
3,334,800 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กองกฎหมาย)
3,334,800
130,887,897,076.00
รวม 74 โครงการ
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