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

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Prevention Promotion & Protection Excellence
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4.)โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
1..
โครงการส่งเสริม เพื่อให้ผู้บริโภคได้
ประชาชนได้
และพัฒนาความ รับอาหารที่
บริโภคผักและ
ปลอดภัย
มีความปลอดภัย
ผลไม้สดปลอดภัย
ด้านอาหาร
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตัวชี้วัด : ร้อยละ
กาหนด
ของผลิตภัณฑ์
อาหารสดและ
อาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

ดาเนินการ
ตามแผน การ
เก็บตัวอย่างได้
ร้อยละ 30
ของแผน

ดาเนินการ
ตามแผน การ
เก็บตัวอย่างได้
ร้อยละ 65
ของแผน

ดาเนินการ
ตามแผน การ
เก็บตัวอย่าง
ได้ ร้อยละ
100 ของ
แผน

รายงาน
สรุปผลการ
ดาเนินงาน
ภาพรวมของ
ประเทศ
จานวน 1
ฉบับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

1. จัดทาแผนเก็บตัวอย่างทั้ง
16,808,800- สานักงาน
ส่วนกลางและภูมภิ าค
คณะกรรมการ
2. ติดตามความก้าวหน้าการ
อาหารและยา
ดาเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ
3. สรุปผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ
4. นาข้อมูลสรุปผลประกอบการ
วางแผนดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

2.

ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจาหน่าย
สาหรับผู้ประกอบ
การผลิตอาหาร
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
อาหารที่
มีความปลอดภัย
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด

เป้าหมาย

ประชาชนได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารที่
มีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวชี้วัด:
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ของต้นแบบสถาน
ประกอบการ แม่
ข่ายและสถาน
ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน ให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1
แผนการ
ดาเนินการลง
พื้นที่พัฒนา
ผู้ประกอบ
การ
กลุ่มเป้า
หมาย
เพื่อยกระดับ
ให้ได้
มาตรฐาน

Small
success
ไตรมาส 2
ลงพื้นที่พัฒนา
ผู้ประกอบ
การกลุ่ม
เป้าหมายเพื่อ
ยกระดับ
ให้ได้
มาตรฐาน
ร้อยละ 30

Small
success
ไตรมาส 3
ลงพื้นที่พัฒนา
ผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้า
หมายเพื่อ
ยกระดับ
ให้ได้
มาตรฐาน
ร้อยละ 70

Small
success
ไตรมาส 4
รายงาน
สรุปผลการ
ดาเนินงาน
ภาพรวม
การพัฒนา
กิจกรรมหลัก
ที่ 1นา
1 ฉบับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

1. การพัฒนาเครื่องมือในการ
อบรม (ระบบสื่อการเรียนรู้
แบบ E-Learning) เพื่อใช้อบรม
เสริมสร้างองค์ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ
2. การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ
3. การพัฒนา/ลงพื้นที่พัฒนา
สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ของ
สถานประกอบการ
4. การวิเคราะห์และประเมินผล
การดาเนินโครงการ

14,054,600. สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

๒
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

ดาเนินงาน

มีแผนการ
จัดการความ
เสี่ยงและแผน
เฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้ง
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค

มีรายงานผล
การ
ดาเนินงาน
ตามแผนการ
จัดการความ
เสี่ยงและแผน
เฝ้าระวังฯรอบ
6 เดือน

มีรายงานผล
การ
ดาเนินงาน
ตามแผนการ
จัดการความ
เสี่ยงและแผน
เฝ้าระวังฯรอบ
9 เดือน

รายงาน
สรุปผลการ
ดาเนินงาน
ตามแผน
จัดการความ
เสี่ยงและแผน
เฝ้าระวังฯ
พร้อมข้อเสนอ
เชิงนโยบาย/
ข้อเสนอใน
การจัดการ
ปัญหาฯ

1. มีแผนการจัดการความเสีย่ ง
(Risk management Plan)
และแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้งส่วนกลาง (อย.) และ
ส่วนภูมภิ าค (จังหวัด)
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความเสีย่ ง
และแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ รอบ 6 และ 9 เดือน
3. สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความเสีย่ งและแผนเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
และข้อเสนอในการ จัดการ
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

5)โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
3.

โครงการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
และบริการ
สุขภาพ

เพื่อผู้บริโภค
ได้บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ
ปลอดภัย

ประชาชนได้
บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพที่
ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด :
ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

1. ส่วนกลาง
สานักงาน
งบประมาณ อย. คณะกรรมการ
93,950,500 อาหารและยา
2. ส่วนภูมิภาค
งบ สป.(กบส.)

๓
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

N/A

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กอง
บริหาร
การสาธารณสุข)

แผนงานที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
2)โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
4.

โครงการป้องกัน
และควบคุมการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่าง
สมเหตุ สมผล

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้มีการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
รวมทั้งเสริมสร้างธรร
มา - ภิบาลในระบบ
ยาตามเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาเพื่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

ประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพ
โดยให้มีการใช้ยา
อย่าง
สมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด :
การป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพ (AMR)
และโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
(RDU)
1.1ร้อยละของ
รพ.ที่ใช้ยาอย่าง ร้อยละ 60
สมเหตุผล (RDU (RDU ขั้นที่ 1)
ร้อยละ 5
(RDU ขั้นที่ 2)

1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ให้มีการใช้อย่าง สมเหตุผลและ
แก้ปัญหาเชื้อดื้อยา
1.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือ
เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา
1.2 การสร้างความเข้าใจและ
จัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 พัฒนาอาเภอต้นแบบใช้ยาสม
เหตุผลและแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
2. การพัฒนาระบบการผลิตและ
พัฒนากาลังคน ด้านการใช้ยา
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
อย่างสมเหตุผล
(RDU ขั้นที่ 1) (RDU ขั้นที่ 1) (RDU ขั้นที่ 1) 2.1 ส่งเสริมและผลักดันให้ 5
ร้อยละ 10
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
วิชาชีพด้านสุขภาพ มีการสอนการ
(RDU ขั้นที่ 2) (RDU ขั้นที่ 2) (RDU ขั้นที่ 2) ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามโมดูลการ

๔
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

1.2 ร้อยละของ
รพ.มีระบบจัดการ
การดื้อยาต้าน
จุลชีพอย่างบูรณา
การ (AMR)

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

ร้อยละ 40
ของ รพ. มี
ระบบการ
จัดการ AMR
อย่างบูรณา
การ

Small
success
ไตรมาส 4

ร้อยละ 70
ของ รพ. มี
ระบบการ
จัดการ AMR
อย่างบูรณา
การ

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

เรียนรู้ที่กาหนด
2.2 ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาการผลิตและพัฒนากาลังคน
ของแต่ละวิชาชีพ
3. การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ภาคประชาชน ด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
3.1 การรณรงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลแก่ประชาชน
3.2 พัฒนาอาเภอต้นแบบเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ชุมชน (ภายใต้ข้อ 1.3)
3.3 พัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตาบลในการสื่อสารกับประชาชน
4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ระบบยาด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายยาเพื่อการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

๕
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

4.1 การพัฒนาระบบการติดตาม
เฝ้าระวังและการรายงานตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยา
4.2 การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องของการปฏิบัติการตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยาของประเทศไทย
Governance Excellence
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
1)โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
5.

โครงการพัฒนา
งานวิจัย
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและ
เทคโนโลยี
ทางการแพทย์

1. เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงยาและ
วัคซีนในราคาที่
สามารถซื้อได้ทตี่ ั้งอยู่
บนหลักความยั่งยืน
ภายในระบบประกัน
สุขภาพ

ยากลุ่มเป้าหมาย
ที่ผลิตหรือนาเข้า
เพื่อทดแทนยา
ต้นแบบเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 15
ของรายการ
ยา กลุ่มเป้า
หมายผ่าน
กระบวน การ
ให้คาปรึกษา
เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน

ร้อยละ 30
ของรายการ
ยา กลุ่มเป้า
หมายผ่าน
กระบวน การ
ให้คาปรึกษา
เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน

ร้อยละ 45
ของรายการ
ยา กลุ่มเป้า
หมายผ่าน
กระบวน การ
ให้คาปรึกษา
เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน

ร้อยละ 10
ของรายการ
ยากลุ่ม
เป้าหมาย
ได้รับทะเบียน
ตารับและ
พร้อมจาหน่าย
ในเชิงพาณิชย์

1. จัดทารายการยาตามบัญชี มุ่ง
เป้า และจัดทาแผนพัฒนายาตาม
บัญชีโดยบูรณาการความร่วมมือ
และให้คาปรึกษาการขึ้นทะเบียน
ของยาและเครื่องมือแพทย์
2. สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ
ที่รับผิดชอบในการผลิตหรือ
ทดแทนยาต้นแบบ ยาและ

112,000.- สานักงานคณะ
กรรมการอาหาร
และยา
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
Small
Small
success
success
success
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
การขึ้น
การขึ้น
การขึ้น
ทะเบียนตารับ ทะเบียนตารับ ทะเบียนตารับ
ยา
ยา
ยา

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

เครื่องมือแพทย์นวัตกรรม
3. อบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้
คาปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการที่มาขอ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องมือแพทย์ที่อยูร่ ะหว่างการ
วิจัย
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ผลิตภัณฑ์ยาตาม
บัญชีมุ่งเป้า รวมทั้งฐานข้อมูลการ
ให้คาปรึกษาการขึ้นทะเบียนยา
และเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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