เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินคณะที่ ๔
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุขและสังคม
ครั้งที่ 2/๒๕๖2

วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2562 เวลา 1๔.30 น.
ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2
อาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
๑

บันทึกการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน
คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 2/2562
วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ ๒๕62 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
*******************************************
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
สาระสําคัญ

โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
รองประธานกรรมการฯ
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินคณะที่ ๔ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
โดย นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน
คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 1/256๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม
256๒ จํานวน 1๘ หนา และเสนอตอคณะกรรมการฯ โดยสรุปมติการประชุมที่สําคัญของ กขป.4 ดังนี้
๑. รับทราบ ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสังคม ดังนี้
วาระการขับเคลื่อน ๔ ประเด็น ไดแก
1. การบูรณาการความรวมมือการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (Smart Citizen) ๔ กระทรวง ไดแก พม. สธ.
มท. และ ศธ.
เด็กปฐมวัย ๖ มาตรการ
๑)
สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ
๒)
สงเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ
๓)
สงเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย
๔)
สงเสริมครอบครัวอบอุนและชุมชนเขมแข็ง
๕)
พัฒนาศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ
๖)
เตรียมความพรอมกอนเขาประถมศึกษา
วัยผูสูงอายุ ๘ มาตรการ
๑) สงเสริมพื้นที่ตนแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.)
เปนศูนยเรียนรูคุณภาพตนแบบ
๒) สงเสริมพัฒนาชมรมผูสูงอายุคุณภาพผานกลไกองคกร ชุมชน และศาสนา
๓) สงเสริม สนับสนุนการประกันรายได
๔) สงเสริมพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ (Aged Friendly Communities/Cities
๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความคุมครองทางสังคม
๖) สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
๗) พัฒนาระบบบริการสุขภาพผูสูงอายุ
๘) พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
2. ความรุนแรงในสังคม
2.1 การรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
2.2 ศูนยปฏิบัติการเพื่อการปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับตําบล (ศปก.ต)
2.3 คนรุนใหม ไรความรุนแรง (New Gen Say No)
2.4 การจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
๒.๔ โครงการเฝาระวังและปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กพิการและสตรีพิการตามแผนการพัฒนา
สตรีพิการ ฉ.2 (พ.ศ. 2560-2564)

3. เมืองที่เปนมิตรตอคนทุกวัย (Social Smart City)
๓.๑ โครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)
๓.๒ โครงการเมืองนาอยูที่เอื้อตอคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City For All)
๓.๓ พื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
๔.๑ การจัดทําแนวทางการปองกันและสงเสริมการตระหนักรูของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน
๔.๒ จัดทําแผนพัฒนาสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
๔.๓ การศึกษาวิจัย Thailand Digital Inclusion
๔.๔ ศูนยเรียนรูนวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
วาระปฏิรูป ๓ ประเด็น ดังนี้
1. สวัสดิการกาวหนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Productive Welfare)
2. การสงเสริมใหผูมีรายไดนอย ถึงปานกลาง มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
๒.๑ จัดตั้ง “ศูนยขอมูลที่อยูอาศัยแหงชาติ”
๒.๒ จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย”
๒.๓ พัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนแออัด และผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบท (พอช.)
๒.๔ การพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย (กคช.)
๒.๕ การปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอผูสูงอายุ (ผส.)
๒.๖ การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับผูพิการ (พก.)
๒.๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูอาศัยของกลุมคนไรที่พึ่งผูดอยโอกาส (พส.)
3. กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.)
๒. รั บ ทราบ ผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตระดับ อํา เภอ (พชอ.) และขอใหมี การ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑) ขอใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดให พชอ. เปนวาระการประชุมกรมการจังหวัด การประชุมหัวหนาสวน
ราชการและการประชุมกํานันผูใหญบาน เพื่อเปนการติดตามอยางสม่ําเสมอ
๒) ขอให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ พชอ. ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๒
๓) ขอใหกระทรวงสาธารณสุข พิจารณากรอบงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินงานของ พชอ. ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตอไป
๓. รับทราบ ผลการดําเนินงานของโครงการสาธารณสุข 100 ป หมออนามัยหวงใยประชาชนสรางชุมชนปลอด
ขยะ รวมขจัดภัยไขเลือดออก และขอใหขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ตามที่ชี้แจงอยางตอเนื่อง
๔. รับทราบ ผลการดําเนินงานของโครงการทศวรรษการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและขอใหมีการดําเนินงาน
ดังนี้
๑) ขอให กระทรวงสาธารณสุ ขดํ า เนิน การเบิกจายงบประมาณจัดหาครุภัณฑเ พื่อพัฒ นา รพ.สต. (ระยะ
เรงดวน) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๒) ขอใหกระทรวงสาธารณสุขรายงานความกาวหนาที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธของการพัฒนาเพื่อยกระดับ
รพ.สต. อยางชัดเจน ในชวงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๕. รับทราบ ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ดานการคลังสุขภาพ
และระบบหลักประกันสุขภาพ และมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขรับขอเสนอฯ ไปขยายผลการดําเนินงานตอไป
๖. เห็นชอบ ในหลักการของการพัฒนาระบบตอบโตความเสี่ยงเพื่อสรางเสริมความรอบรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
ขอเสนอของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอเสนอ : เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561
ขอคิดเห็น :
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มติที่ประชุม :
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสังคม
3.1.1 โครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)
(วาระขับเคลื่อน)
โดย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ

1. ความเปนมา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผูสูงอายุ
โดยหนึ่งในมาตรการดังกลาว คือ เรื่องการสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและมีอุปกรณใชสอยที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงการคลัง โดย
กรมธนารักษไดคัดเลือกที่ราชพัสดุ 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย นครนายก และชลบุรี สําหรับจังหวัดชลบุรี
ไดมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานรับผิดชอบในแปลงหมายเลข ชบ.
219 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่รวม 48 ไร 1 งาน 42 ตารางวา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมกิจการ
ผูสูงอายุไดขับเคลื่อนการดําเนินโครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละ
มุง) ภายใตกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผู สูงอายุ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปนประธานกรรมการ
๒. แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโดยยอ)
๑. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยูอาศัย
สําหรับผูสูงอายุ
๒. การขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ
ตอกรมธนารักษ
๓. การขอแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ ใหใชบังคับผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตอกรม
โยธาธิการและผังเมือง
๔. ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
โดยบริษัท เอ-เซเวน คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูดําเนินการ
ใชระยะเวลาการศึกษา 5 เดือน
(ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562)
4.1 ศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.–ธ.ค. ม.ค.–มี.ค. เม.ย.–มิ.ย. ก.ค.–ก.ย.
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62
62
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโดยยอ)
และโครงการที่เกี่ยวของกับโครงการ
4.2 ศึกษา วิเคราะหขอมูลดานประชากร กายภาพ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับ
4.3 วิเคราะหความตองการที่อยูอาศัยของกลุมเปาหมาย
ที่เกี่ยวของ
4.4 กําหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมภายใต
การจัดทํา
แผนแมบทการพัฒนาโครงการ ใน 2 กรณี (รัฐลงทุนเอง หรือ
ใหเอกชนรวมลงทุน)
4.5จัดทําผัง Master Plan ที่แสดงความเปนไปไดทาง
กายภาพของการกําหนดที่ใชสอยของโครงการ
4.6 จัดประชุม
กลุมยอย เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ
กลุมเปาหมาย และผูเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการฯ
4.7 จัดทําขอมูลผลการวิเคราะหการศึกษา สํารวจ
ผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในพื้นที่โครงการ
4.8 ศึกษาและจัดทํารูปแบบการพัฒนาโครงการ และความ
เปนไปไดทางการเงิน
4.9 การทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market
Sounding)
4.10 สรุปผลการศึกษาและผลการวิเคราะหโครงการศึกษา
ความเปนไปไดในการรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู
อาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
4.11 จัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมลงทุน
รางขอบเขตโครงการ และรางสัญญารวมลงทุน
4.12 แผนแมบทโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
แบบครบวงจร (Senior Complex) และพาณิชยกรรมที่เปน
สวนประกอบของโครงการฯ
4.13 จัดทํารายงานฉบับผูบริหาร
4.14 รางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมลงทุน รางขอบเขต
โครงการ และรางสัญญา รวมลงทุนตามมาตรา 33 ภายใต พ.ร.บ

ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.–ธ.ค. ม.ค.–มี.ค. เม.ย.–มิ.ย. ก.ค.–ก.ย.
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โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโดยยอ)
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
4.15 รายงานผลศึกษา วิเคราะหโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย
สําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) และ
พาณิชยกรรมที่เปนสวนประกอบของโครงการฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.–ธ.ค. ม.ค.–มี.ค. เม.ย.–มิ.ย. ก.ค.–ก.ย.
61
62
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๓. ผลการดําเนินงาน
โครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)
๓.1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวั น
พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ หองประชุมชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธาน
มติที่ประชุม
๑) รับทราบคํานิยามจํากัดความ “Senior Complex” หมายถึง ที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกสํ า หรั บ การดํ ารงชี วิ ตของผู สู งอายุแบบครบวงจร ซึ่ง Senior Complex ที่ส มบูร ณแบบจะตองมี
องคประกอบ ดังนี้
๑.๑) Senior Housing Zone : ที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
1.๒) Nursing Home Zone : ที่พักสําหรับผูสูงอายุที่ตองการการพักฟนและฟนฟู
1.๓) Hospice Zone : ที่พักสําหรับผูสูงอายุที่เจ็บปวยและตองการการรักษาหรือผูปวยระยะทาย
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ โดยอยางนอยตองมีที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุรวมทั้งมีระบบสงตอไปยัง
สถานพยาบาลในพื้นที่ใกลเคียง
2) มอบหมายกรมกิจการผูสูงอายุจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคของโครงการศูนยที่พักอาศัย
สําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) เสนอตอคณะรัฐมนตรี
๓.2 กรมธนารักษอนุญาตใหกรมกิจการผูสูงอายุใชที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 219 ตําบลบาง
ละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พรอมแจงบันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุดังกลาว เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ใชที่ราชพัสดุ ในการดําเนินโครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)
โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุลงนามรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุดังกลาว และ
ติดตั้งปายเพื่อแสดงหนังสืออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุไวแลวเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2562
๓.3 การขอแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฯ ใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง
จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยเพิ่ ม ข อ กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภค และ
สาธารณู ป การ (พื้ น ที่ สี น้ํ า เงิ น ) อยู ร ะหว า งคณะกรรมการกฤษฎี ก าเตรี ย มส ง ร า งกฎกระทรวงให เ ลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
๓.4 การศึกษาความเปนไปไดของศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บาง
ละมุง) ซึ่งใชระยะเวลาในการศึกษา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) โดยเดือนมกราคม 2562

ดําเนินการจัดประชุมทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผูเขารวมประชุม
จํานวนรวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบดวย โรงพยาบาลผูสูงอายุ และศูนยเวชศาสตรฟนฟู (Chersery Home)
บริษัทดี-แลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท แลนด แอนด เฮาท จํากัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลธนบุรี 1 พฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทย
สมาคมสงเสริมธุรกิจบริการผูสูงอายุไทย และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนตน โดยที่ประชุมมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีการสํารวจกลุมเปาหมายเพิ่มเติมโดยเฉพาะกลุมที่จะเกษียณอายุจากราชการ
2) การวางผังแมบทของโครงการฯ ควรมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและความชํานาญของนัก
ลงทุนเพื่อจูงใจใหนักลงทุนมารวมลงทุน
3) ควรปรับหองพักของผูปวยติดเตียงและระยะสุดทาย จากเดิม 4 เตียง ปรับเปน 6 - 8 เตียง เพื่อลด
ตนทุนในการดูแลผูสูงอายุ
4) ควรบูรณาการความรวมมือกับธนาคารพาณิชย ในการดูแลทรัพยสิน และการประกันภัยใหกับ
ผูสูงอายุในโครงการฯ
5) ควรศึกษาแนวทางของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาการุณย เนื่องจากเปนตนแบบศูนยกลางทาง
การแพทย ที่ให บ ริ การ การดู แลรั กษา และใหคําปรึกษาอยางครบวงจร ตามมาตรฐานระดับ สากล JCI (Joint
Commission International) โดยดําเนินการในรูปแบบโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีรายไดเลี้ยงตัวเองไดอยางยั่งยืน และนํา
รายไดกลับสูคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทย
6) ควรสรางเครือขายโรงพยาบาลในพื้นที่ใกลเคียงโครงการฯ เชน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา โรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาลชลบุรี ฯลฯ เพื่อมีระบบสงตอในการดูแลผูสูงอายุไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
๔. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
4.1 พื้นที่ที่จะดําเนินโครงการเปนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชบ. 219 ตําบลบางละมุง อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (พื้นที่สีน้ําเงิน) ทําใหตองใช
ระยะเวลาในการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรับการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ
4.2 ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ
๕. ขอเสนอแนะ
๕.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมกิจการผูสูงอายุ ไดดําเนินการเสนอ
เรื่องเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเพิ่มขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อใหสามารถดํา เนิ น โครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับ
ผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) ไดในที่ดินบริเวณดังกลาว ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเตรียมสงรางกฎกระทรวงใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
๕.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมกิจการผูสูงอายุขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เพื่ อศึกษาความเป น ไปได ของโครงการศูน ยที่พักอาศัย สําหรับ ผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior
Complex บางละมุง ) โดยวิเ คราะหโ ครงการในรูป แบบการรว มลงทุน ระหวา งภาครัฐ และเอกชน (PPP)
ระยะเวลาในการศึกษา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมลงทุน รางขอบเขตโครงการ รวมทั้ง

รางสัญญาตามมาตรา 33 ภายใตพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5.3 อยูระหวางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริม
และผลักดันใหการดําเนินโครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

ขอเสนอ : เพื่อทราบ
ขอคิดเห็น:
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มติที่ประชุม
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3.1.2 การพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย (วาระปฏิรูป)
โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผูวาการการเคหะแหงชาติ
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับมอบนโยบายจากรัฐบาลใหขยายผลการ
สรางโอกาสในการเขาถึงที่อยูอาศัยใหครอบคลุมทุกเปาหมายเพื่อไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงได
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2560) เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาที่อยูอาศัยระยะยาว และเสริมสรางความมั่นคงดานที่อยู
อาศัยของประชาชนทุกกลุมเปาหมายและครอบคลุมในทุกมิติ โดยบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงานกับภาคี
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของภายใตวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนมีที่อยูอาศัยถวนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในป 2579
(Housing for All)” โดยมีเปาหมายที่มุงเนนสงเสริมและพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับประชาชน สนับสนุนใหมีที่อยู
อาศัยที่ไดมาตรฐานมีสภาพแวดลอมที่ดี สรางโอกาสในการเขาถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อการอยูอาศัย และ
การสงเสริมการมีสวนรวมในทุกระดับเพื่อนําไปสูชุมชนเขมแข็งไดอยางยั่งยืน โดยมีแผนงานโครงการสําคัญ ที่การเคหะ
แหงชาติรับผิดชอบตอบสนองความต องการที่อยู อาศั ยของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับ ความสามารถในการ
รั บ ภาระด า นที่ อยู อ าศั ย ของกลุ มเป า หมาย นั่ น คือแผนพัฒ นาที่อ ยูอาศัย ผู มีร ายได นอย ซึ่ง ดําเนิน งานรว มกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมจํานวน 2,271,080 หนวย ประกอบดวย 4 แผนงาน คือ
1) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย (เชา) จํานวน 117,471 หนวย 2) แผนเสริมสรางความมั่นคง
ดานการอยูอาศัย (เชาซื้อ) จํานวน 530,609 หนวย 3) แผนพัฒนาที่อยูอาศัยสาหรับขาราชการ จํานวน
123,000 หนวย และ 4) แผนงานความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยูอาศัย (บานประชารัฐ) จํานวน
1,500,000 หนวย
ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2562 การเคหะแหงชาติไดดําเนินการในสวนการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับ
ผู มี ร ายได น อ ย โดยดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย เป า หมายเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
รวมจํานวน 38,562 หนวย ประกอบดวย (1) อาคารเชา จํานวน 8,016 หนวย (2) เคหะชุมชนและบริการ
ชุมชนจํานวน 4,967 หนวย (3) บานขาราชการ จํานวน 8,655 หนวย และ(4) การรวมลงทุนกับภาคเอกชน
(PPP) จํ า นวน 16,924 หน ว ย และการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู อ ยู อ าศั ย ในชุ ม ชน ประกอบด ว ย
(1) โครงการชุ มชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองอยางยั่ งยืน 55 ชุมชน (2) ตลาดเคหะประชารัฐ 4 ตลาด และ (3)
โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชน 74 ชุมชน
2. เปาหมาย และ Roadmap
กคช. ดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ภายใตแผนงาน 2 แผนงาน ประกอบดวย
1) การขับเคลื่อนพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย และ 2) การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยใน
ชุมชน 3 โครงการ ซึ่งมีเปาหมาย และ Roadmap ดังนี้
2.1 การขับเคลื่อนพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย (กคช.) ภายใตแผนแมบทการพัฒนาที่อยู
อาศัย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) รวมจํานวน 2,271,080 หนวย

แผนงาน
1.1 แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อย
ประเภทเช่า
กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้มีรายได้น้อยกลุ่ม ก เช่า
และผู้สูงอายุที�ต้องการที�อยู่อาศัย
ประเภทเช่า

1.2 แผนเสริมสร้างความมั�นคง
ด้านการอยู่อาศัย
กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่ม ก เช่าซื�อ- ง เช่าซื�อ

โครงการ

2561

2562

2563

2564

แผนฯ 13

แผนฯ 14

แผนฯ 15

2565-2569

2570-2574

2575-2579

50,979

4,979

4,000

4,000

4,000

4,000

10,000

10,000

10,000

2. โครงการอาคารเช่าสําหรับแรงงาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื�นที�
(ตาก,มุกดาหาร,สระแก้ว,สงขลา
,ตราด,หนองคาย,นครพนม,นราธิวาส,เชียงราย,
กาญจนบุรี)
3. โครงการฟื�นฟูเมืองดินแดง

22,200

1,200

2,000

3,000

3,000

3,000

10,000

-

-

20,292

334

1,247

-

5,943

-

12,768

-

-

4. โครงการฟื�นฟูเมืองห้วยขวาง

20,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

5. โครงการฟื�นฟูเมืองรามอินทรา

4,000

-

-

-

-

-

4,000

-

-

117,471
7,233

6,513
7,233

7,247
-

7,000
-

12,943
-

7,000
-

56,768
-

10,000
-

10,000
-

2. โครงการพัฒนาที�อยู่อาศัยชุดที� 2 (ระยะที� 1-4)

52,000

-

10,000

12,000

15,000

15,000

-

-

-

3. โครงการพัฒนาที�อยู่อาศัยชุดที� 3 (ระยะที� 1-5)

100,000

-

-

-

-

-

100,000

-

-

4. โครงการพัฒนาที�อยู่อาศัยชุดที� 4 (ระยะที� 1-5)

100,000

-

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

28,376

-

-

-

-

-

-

-

1,376
27,000

1,376
-

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

8. โครงการเมืองใหม่ตามแนวรถไฟทางคู่ ,
รถไฟความเร็วสูง , Economic Corridor

140,000

-

-

-

-

-

40,000

50,000

50,000

รวมจํานวนหน่วย
1. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื�อ)

530,609
98,000

9,609
3,000

14,000
5,000

16,000
5,000

18,000
5,000

18,000
5,000

145,000
25,000

155,000
25,000

155,000
25,000

25,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

12,500

-

-

รวมจํานวนหน่วย
1. บ้านประชารัฐ

123,000
1,500,000

5,500
-

7,500
30,000

7,500
30,000

7,500
30,000

7,500
30,000

37,500
180,000

25,000
600,000

25,000
600,000

รวมจํานวนหน่วยทั�งสิ�น

2,271,080

21,622

58,747

60,500

68,443

62,500

419,268

790,000

790,000

รวมจํานวนหน่วย
1. โครงการพัฒนาที�อยู่อาศัย ชุดที� 1

6. โครงการที�อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
รายได้ปานกลาง (Senior Complex)
7. โครงการพัฒนาที�อยู่อาศัยตามแนวเส้น
ทางรถไฟฟ้า
- ระยะที� 1
- ระยะที� 2

1.4 แผนงานความร่วมมือกับเอกชน
ในการพัฒนาที�อยู่อาศัย

แผน ฯ 12
2560

1. โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย

5. โครงการพัฒนาที�อยู่อาศัยชุดที� 5 (ระยะที� 1-5)

1.3 แผนพัฒนาที�อยู่อาศัยสําหรับ
ข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ

หน่วย
ดําเนินการ

2. โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)

100,000
3,000

2.2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชน แบงออกเปน 3 โครงการ ไดแก
1. โครงการชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูอยูอาศัยในชุมชน โดยยึด
หลักประชาชนเปนศูนยกลาง สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร พัฒนาชุมชนของตนเอง สงเสริมการ
จัดตั้งองคกร/กลุมตางๆ รวมทั้งประสานความรวมมือในภาคีเครือขาย นําไปสูเปาหมายในการเปนชุมชนเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองอย างยั่ งยืน โดยมี เกณฑมาตรฐานในการพัฒ นาชุมชนเขมแข็ง 3 ระดับ ไดแก ระดั บ ที่ 1 ชุ มชน
เขมแข็ง คือ ชุมชนที่รวมกลุมทํากิจกรรม สมาชิกในชุมชนและภาคีภายนอกมีสวนรวมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระดับที่ 2 ชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเอง คือ มีการรวมกับภาคีภายนอกชุมชนและจัดวิสาหกิจชุมชนที่เอื้อตอการสราง
รายไดและอาชีพชุมชน และระดับที่ 3 ชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน คือ มีการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง
รวมคิด ทําและแกไขปญหา และเคารพซึ่งกันและกัน
2. ตลาดเคหะประชารัฐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอให กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดย การเคหะแหงชาติ เปนผูรวมดําเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐเปนตลาดประเภทที่ 10 ภายใตชื่อ “โครงการตลาดเคหะประชารัฐ ” ซึ่งเปนการพัฒ นาการตอ
ยอดตลาดเคหะชุ มชน จํา นวน 93 ตลาด รวม 9,900 แผงร า นค า กระจายอยูใ นชุ ม ชนการเคหะแหงชาติ
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ สรางรายได และกระตุนเศรษฐกิจชุมชน
3. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชน เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชนของ
การเคหะแหงชาติ 680 ชุมชน ใหมีความสะดวก ปลอดภัย และเปนชุมชนที่นาอยูนาสบาย มีสภาพแวดลอมที่ดี
ในการอยูรวมอาศัยรวมกันในชุมชน

แผนการดําเนินงาน ป2558 -2597
โครงการ

จํานวน
เปาหมาย

ป 58 -61

ป 62

ป 63

ป 64

ป 65 เปนตนไป

1. โครงการชุมชนเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน

358 ชุมชน

136

55

50

50

67

2. ตลาดเคหะประชารัฐ

93 ตลาด

4

4

4

4

77

3. โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมชุมชน

680 ชุมชน

360

80

80

80

80

3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ (ต.ค.2560- ก.ย. 2579)
4. หนวยงานผูรับผิดชอบ
การเคหะแหงชาติ
5. แผนการดําเนินงาน ป 2562
5.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยูอาศัยของ กคช. ป 2562 กําหนดเปาหมายเสนอ ครม. รวมจํานวน
38,562 หนวย
เปาหมายป
ระยะเวลาดําเนินการ
2562
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนวยนับ:หนวย)
โครงการ/กิจกรรม
(หนวยนับ: ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(รายละเอียดโดยยอ)
หนวย)
ต.ค.–ธ.ค. ม.ค.–มี.ค. เม.ย.–มิ.ย. ก.ค.–ก.ย.
61
62
62
62
1) อาคารเชา
- ดินแดง ระยะ 2-4 (ผูอยูอาศัยเดิม)
นําเสนอ ครม. 6,212
- อาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย (จ.ลําปาง)
229
- อาคารเชาป 59 ระยะที่ 2 (จ.เพชรบุรี)
246
- อาคารเชาผูมีรายไดนอย ป 60
329
/ระยะ 2
- อาคารเชาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1,000
รวม
8,016
6,687
1,329
2) เคหะชุมชน/บริการชุมชน
- เคหะกตัญู (คลองหลวง ระยะ 1 )
192
- คก.พัฒนาที่อยูอาศัยชุดที่ 2 ระยะที่ 1
3,365
- เคหะกตัญู (คลองหลวง 2)
นําเสนอ ครม.
168
- คก.พัฒนาที่อยูอาศัยชุดที่ 2 ระยะที่ 2
1,242
-

โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโดยยอ)

เปาหมายป
2562
(หนวยนับ:
หนวย)

รวม

4,967

ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนวยนับ:หนวย)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.–ธ.ค. ม.ค.–มี.ค. เม.ย.–มิ.ย. ก.ค.–ก.ย.
61
62
62
62
3,557
1,242
168

3) บานขาราชการ
- บานสวัสดิการขาราชการ (เชาซื้อ)
นําเสนอ
ครม.
- บานพักขาราชการ (บานหลวง)
รวม
8,655
4) รวมลงทุนกับภาคเอกชน
- การรวมลงทุน ตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวม
ลงทุนฯ Joint Investment (JI)
- เชียงใหม (หนองหอย)
นําเสนอ สคร.
- ดินแดง ระยะ 3-4 (รองรับผูอยูอาศัยใหม)
- เคหะรมเกลา (TOD)
- ปทุมธานี (ลําลูกกา)
นําเสนอ รมว.
พม. พิจารณา
- สมุทรปราการ (บางเสาธง)
ภายใน
มิ.ย. 62
- การรวมดําเนินการกับภาคเอกชน Joint
ลงนามใน
Operation (JO)
สัญญา 7 คก.
- สนับสนุนโครงการภาคเอกชน Joint
กคช. ออก
Support (JS)
หนังสือรับรอง
สนับสนนุก
10 คก.
รวม
16,924
รวมทั้งหมด
38,562
10,244

3,655
3,655

-

5,000
5,000

-

-

896
13,746
2,282
-

-

-

-

-

-

-

4,897

1,497

16,924
21,924

5.2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชนป 2562 ประกอบดวย 3 โครงการ
โครงการ
1)โครงการชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
55 ชุมชน
1. ศึกษาขอมูลและพิจารณาคัดเลือกชุมชน
2. จัดทํา TOR กําหนดแผนเพื่อเตรียมประเมินชุมชน
นําเสนอขออนุมัติโครงการและจัดจางที่ปรึกษา
3. ลงพื้นที่ประเมินชุมชน และจัดเก็บขอมูล
4. วิเคราะห/ประมวลผลขอมูล และสรุปผลการ
ประเมิน
2)ตลาดเคหะประชารัฐ 4 ตลาด
1. พิจารณาคัดเลือกและสํารวจตลาดที่จะดําเนินการ
ตามกิจกรรมพัฒนา
2. จัดทํารายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการที่จะ
ดําเนินการ
3. ประสานงานและดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนอยาง
นอย 4 ตลาด
4. ประเมินผล วิเคราะห และสรุปผลการดําเนินการ
3)โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชน 74
ชุมชน
1. สํารวจและออกแบบ
2. จัดทําราคากลาง/จัดหาผูรับจาง
3. ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

ต.ค.-ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

6. การกํากับ ติดตาม การดําเนินการตามแผน
สรุปผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน ณ 31 ต.ค. 2561 – ม.ค. 2562
6.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยูอาศัยของ กคช. ป 2562 เปาหมายเสนอ ครม. รวมจํานวน 38,562
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
31 ต.ค 61 – 31 ม.ค. 62
31 ต.ค 61 – 31 ม.ค. 62
ระยะตอไป
ภายใน ก.ย. 62
1) อาคารเชา
6,687 หนวย
ครม. อนุมัติเห็นชอบ จํานวน
เสนอ
- ดินแดง ระยะ 2-4 (ผูอยูอาศัยเดิม)
6,687 หนวย ประกอบดวย
ครม. 1,329 หนวย
- อาคารเช า สํ า หรั บ ผู มี ร ายได น อ ย - ดินแดง ระยะ 2-4
(จ.ลําปาง)
(ผูอยูอาศัยเดิม)

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน
31 ต.ค 61 – 31 ม.ค. 62

ผลการดําเนินงาน
31 ต.ค 61 – 31 ม.ค. 62

- อ า ค า ร เ ช า ป 5 9 ร ะ ย ะ ที่ 2 ครม.อนุมัติ 10 ต.ค.61
(จ.เพชรบุรี)
- อาคารเชาสําหรับผูมีรายได
- อาคารเชาผูมีรายไดนอย ป 60 /ระยะ นอย (ลําปาง)
2
ครม.อนุมัติ 24 ต.ค.61
- อาคารเชาป 59 ระยะที่ 2
(โพไรหวาน)
ครม.อนุมัติ 26 พ.ย.61

การดําเนินงาน
ระยะตอไป
ภายใน ก.ย. 62

2) เ ค ห ะ ชุ ม ช น /
3,557 หนวย
ครม. อนุมัติเห็นชอบ จํานวน
เสนอ
บริการชุมชน - เคหะกตัญู (คลองหลวง ระยะ 1 ) 3,557 หนวย ประกอบดวย
ครม. 1,410 หนวย
- คก.พัฒนาที่อยูอาศัยชุดที่ 2 ระยะที่ 1 - บานผูสูงอายุ (คลองหลวง
ระยะ 1 )
ครม.อนุมัติ 24 ต.ค.61
- พัฒนาที่อยูอาศัยชุดที่ 2
ระยะที่ 1
ครม.อนุมัติ 26 พ.ย.61
3) บานขาราชการ
3,655 หนวย
กคช. ไดดําเนินการเสนอ สลค.
เสนอ
- บานพักขาราชการ (บานหลวง) ตามเลขที่หนังสือ นร. 0403
ครม. 8,655 หนวย
(กร5) ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562
ทั้งนี้กําลังอยูระหวางเตรียมรอ
นําเสนอ ครม.อนุมัติเห็นชอบใน
วันที่ 12 ก.พ. 2562
4) รวมลงทุนกับ - การรวมลงทุน ตาม พ.ร.บ. การให
- เชียงใหม (หนองหอย) และดิน
เสนอ
เอกชน
เอกชนรวมลงทุนฯ (Joint Investment- แดง 3-4 (รองรับผูอาศัยใหม) อยู ครม. 16,924
JI) 16,924 หนวย
ระหวางรอนําเสนอ
หนวย
คณะกรรมการนโยบายฯ
- (TOD) รมเกลา
คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ
หลักการเปนโครงการขนาดใหญที่
มีวงเงินมากวา 5,000 ลบ. ขึ้น
ไป ตามเกณฑของ พ.ร.บ. รวมทุน
ฯ 2556 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.
2562

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน
31 ต.ค 61 – 31 ม.ค. 62
- การรวมดําเนินการกับภาคเอกชน
(Joint Operation -JO)
7 โครงการ

- รวมวิธีการโดยวิธีการสนับสนุน (Joint
Support-JS)
10 โครงการ

รวม

10,244 หนวย

ผลการดําเนินงาน
31 ต.ค 61 – 31 ม.ค. 62
- บางเสาธง และลําลูกกา อยู
ระหวางนําเสนอ ผว. อนุมัติราง
TOR กอนประกาศเชิญชวน
17 ม.ค. 62 คณะกรรมการ
อํานวยการฯ มีมติใหปรับปรุง
แกไข/ขอบังคับ กคช. และ
ระเบียบฯ เพื่อความคลองตัว
31 ม.ค. 62 เสวนา NHA’s
PPP: Open House Day ใน
กิจกรรมครบรอบ 46 ป กคช.
จัดทําแผนงาน Road Show
จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการเชิญ
ชวนผูประกอบการรวมโครงการ
ในวันที่ 22 ก.พ.62
-31 ม.ค. 62 เสวนา NHA’s
PPP: Open House Day ใน
กิจกรรมครบรอบ 46 ป กคช.
จัดทําแผนงาน Road Show
จังหวัดเชียงใหม
เพื่อประชาสัมพันธโครงการ
เชิญชวนผูประกอบการรวม
โครงการ ในวันที่ 22 ก.พ.62

การดําเนินงาน
ระยะตอไป
ภายใน ก.ย. 62

10,244 หนวย
28,318 หนวย
รวมปงบประมาณ 2562 จํานวน 38,562 หนวย

6.2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชน ป 2562 แบงออกเปน 3 โครงการ
โครงการ
แผนการดําเนินงาน 4 ผลการดําเนินงาน 4 เดือน
การดําเนินงานระยะตอไป
เดือน
ภายใน ก.ย. 62
1) โครงการชุมชนเขมแข็ง จัดทํา TOR กําหนดแผน - ศึกษาขอมูลชุมชน/ประชุม
ชุมชนผานเกณฑระดับ 3
เตรียมความพรอมในการ
จํานวน 55 ชุมชน
พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน เพื่อเตรียมประเมิน
ชุมชน นําเสนอขออนุมัติ คัดเลือกชุมชน
- จัดทํา TOR /ราคากลาง
โครงการและจัดจางที่
กําหนดแผนเพื่อเตรียมการ
ปรึกษา
ประเมินฯ
- อยูระหวางจัดหาผูรับจาง
ดําเนินโครงการ
2) ตลาดเคหะประชารัฐ จัดทํารายละเอียดของ - คณะทํางาน คัดเลือกตลาด
เปดตลาดใหม 4 พื้นที่ ไดแก
ขั้นตอนและวิธีการ
ตลาดเทพประสิทธิ์ จ.ชลบุร,ี
ใหม 4 ตลาด คือ ตลาดเทพ
ดําเนินการ ดําเนินการ ประสิทธิ์ จ.ชลบุร,ี ตลาดเกรียง ตลาดเกรียงไกร (รมเกลา),
ขับเคลื่อนตามแผนอยาง
ตลาดนครราชสีมา และตลาด
ไกร (รมเกลา), ตลาด
นอย 4 ตลาด
หัวหิน
นครราชสีมา และตลาดหัวหิน
- จัดทําแผนและรายละเอียด
ตลาด และเปดตลาดเทพ
ประสิทธิ์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30
พ.ย. 61 และ เตรียมแผนการ
เปดตลาดในเดือน ก.พ. 62
ตอไป
3) โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมชุมชน

สํารวจ ออกแบบ และ
จัดทําราคากลาง/จัดหา
ผูรับจาง

- อยูระหวางดําเนินการกอสราง ปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชน
30 ชุมชน
74 ชุมชน
- ขออนุมัติราคากลาง/พิจารณา
ราคากลาง 3 ชุมชน
- ทบทวนราคากลางใหม 10
ชุมชน
- ขัดหาผูรับจาง 20 ชุมชน
- รอลงนามในสัญญา 4 ชุมชน
- สงมอบสถานที่ 7 ชุมชน

ขอเสนอ : เพื่อทราบ
ขอคิดเห็น:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

มติที่ประชุม
:................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

3.2 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุข (ผลการดําเนินงาน
Quick Win)
3.2.1 โครงการทศวรรษการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (วาระปฏิรูป)
โดย นายแพทยประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระยะเรงดวน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สถานการณปญหา
การพั ฒ นาโรงพยาบาลส ง เสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) ยัง คงพบปญ หาการให บ ริก ารยัง ไม เต็ ม
ศั กยภาพ คื อ ความไม ตอเนื่ อ งของแผนพัฒ นาในระดับ นโยบาย ขาดแผนยุท ธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่ มี
เปาหมายชัดเจน ขาดแคลนกําลังคนที่จําเปนและเพียงพอสําหรับจัดบริการปฐมภูมิ รวมทั้งขาดการลงทุนดานการ
พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิใหมีสภาพและขีดความสามารถเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทเปน
สังคมเมืองเพิ่มมากขึ้น ทําใหประชาชนที่เจ็บปวยตองมุงไปใชบริการในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุ ม ชนเพิ่ มจํ า นวนมากขึ้ น เกิดปญ หาความแออัดในการรับ บริการในโรงพยาบาลดังกลา ว ทําให
ประชาชนตองใชเวลาและคาใชจายในการรับบริการ และสงผลถึงความดอยประสิทธิภาพของระบบสุขภาพโดยรวม
แนวทางการดําเนินงาน
การพัฒนาระยะเรงดวน (พ.ศ.๒๕๖๒) โดยการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ขนาดใหญ (Large : L) ในการใหบริการทางดานการแพทย อาทิ การรับฝากครรภ การตรวจรักษาทางการแพทย
เป น ต น ให ส ามารถจั ดบริ การครอบคลุ มทุกมิติ ประชาชนเขาถึงบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว และประหยัด
คาใชจายโดยไมตองเดินทางเขารับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญที่อยูไกล เพิ่มการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่สูงขึ้นของประชาชนในพื้นที่ไดมากขึ้น ชวยลดความแออัดจากการเขารับบริการของผูรับบริการใน
โรงพยาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพขนาดใหญ (L) มีความพรอมดานสถานที่ บุคลากร และตั้งอยูในพื้นที่
ประชากรหนาแนน ทําใหเขาถึงบริการไดสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาการใหบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาดใหญ (L) ใหมีศักยภาพในการ
ใหบริการดูแลประชนในพื้นที่ ลดการเดินทาง และลดความอัดในการเขารับบริการในโรงพยาบาลของประชาชนใน
เขตรับผิดชอบ
๒. เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความพรอมใหบุคคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล
แผนการดําเนินการ
๑. จัดหาครุภัณฑทางการแพทยสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาดใหญ (L) ๑,๐๘๗ แหง
ประกอบดวย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ เครื่องปนฮีมาโตคริต เครื่องนึ่งฆาเชื้อขนาดใหญ
(Autoclave) ขนาด ๗๕ ลิตร เครื่องฟงเสียหัวใจทารกในครรภ (Doptone) เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๘ ลิตร และจัดหาครุภัณฑการแพทยตามความ
ขาดแคลนสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาดใหญ (L) ประกอบดวย ยูนิทําฟน จํานวน ๔๗ แหง

เครื่องวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ ชนิด ๑๒ ลีด พรอมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) จํานวน ๗๒ แหง และเครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟา ชนิดอัตโนมัติ (AED) จํานวน ๒๙๗ แหง
๒. เครื่องคอมพิว เตอร สํ าหรับประมวลผล แบบที่ ๑ สําหรับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ขนาดใหญ (L) จํานวน ๑,๐๘๗ แหง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๖๓,๗๔๗,๐๐๐ บาท (หารอยหกสิบสามลานเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ทั้งนี้ ไดดําเนินการแจงจัดสรรงบประมาณและชี้แจงแนวทางการดําเนินการใหพื้นที่ดําเนินการเปนการเรียบรอยแลว

ขอเสนอ : เพื่อทราบ
ขอคิดเห็น:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
:................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

3.2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (วาระขับเคลื่อน)
โดย นายแพทย ย งยศ ธรรมวุ ฒิ ที่ ป รึ ก ษาระดั บ กระทรวง นายแพทย ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ดานเวชกรรมปองกัน / ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (วาระขับเคลื่อน)
๑. เปาหมายและRoadmap
เปาหมาย
มีการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอที่ประกอบภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน อยางมีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งประเทศ จํานวน 878 อําเภอ เปนไปตามเจตนารมณของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
Roadmap

แผนการดําเนินงาน
โครงการกิจกรรม/
(รายละเอียดโดยยอ)
๑ประชุม.คณะทํางานขับเคลื่อนและขยายผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอและระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ
๒จัดทําตัวชี้วัดเพื่อประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ.
ชีวิตระดับอําเภอและระบบสุขภาพอําเภอ

ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ2562 .ศ.
ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
ต–.ค.ธ .ค. ม–.ค.มี .ค. เม–.ย.มิ .ย. ก–.ค.ก .ย.
61
62
62
62
/
/
/
/
/

/

/

โครงการกิจกรรม/
(รายละเอียดโดยยอ)
๓ประชุมทีมเยี่ยมเสริมพลัง.ระดับเขต
๔ประชุมทีมผูรับผิ.ดชอบจังหวัด
๕พัฒนาหลักสูตร.การพัฒนาศักยภาพทีมเลขาฯพชอ.
๖.สรางความเขาใจ กระบวนการกลไก พชอ การสื่อสาร.
๗สื่อสารผานกลไกของกระทรวงสาธารณสุข .
กระทรวงมหาดไทย ในวงกวางเชนการVDO conference
๘สื่อสารผานการประชุมผูบริหารทุกระดับของ.
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
๙สื่อสาร .ประชาสัมพันธการรับรูเรื่อง พชอแกสาธารณะ.
๑๐เปนเปาหมายการเยี่ยมเสริมพลังของ.กําหนดใหพชอ.
ผูบริหารทุกระดับ
๑๑.ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
๑๒ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ .
-คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลและเสริมพลัง
คณะอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ ๑๓ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ ในการบริหารจัดการ.
(.งบ สสส)
๑๔ตามระเบียบ ฯ .พื้นที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการ พชอ .
๑๕ .พื้นที่มีการประชุมของคณะกรรมการพชอ.
๑๖ .พื้นที่มีประเด็นการพัฒนาของพื้นที่ที่เกิดจากกลไกพชอ .
ประเด็น ๒อยางนอย
๑๗. เวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนและชื่นชมพื้นที่ตนแบบ ในการ
ปะชุมวิชาการ HA Forum
๑๘และสรุปผลการดําเนินงาน.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูพชอ.

ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ2562 .ศ.
ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
ต–.ค.ธ .ค. ม–.ค.มี .ค. เม–.ย.มิ .ย. ก–.ค.ก .ย.
61
62
62
62
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/
/

/
/

๒. ระยะเวลาดําเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๓. ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
กิจกรรมโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ รวมกันเลือกเปนประเด็นปญหาตาม
บริบทของพื้นที่ โดยตัวชี้วัดความสําเร็จขึ้นอยูกับประเด็นปญหาหรือการขับเคลื่อนที่ที่แตละพื้นที่รวมกันตั้งโจทย

/

ขึ้นมา และมีการดําเนินงานครบตามองคประกอบตามเจตนารมณของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดําเนินงานป 2562 พบวา พื้นที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางมีสวนรวมของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ๘๗๘ อําเภอ อยางนอยสองประเด็น สูงสุดหาประเด็น รวม
๒,๔๕๔ โครงการ
ประเด็นที่มีการขับเคลื่อนสูงสุด ๕ อับดับ คือ
๑. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไรและผูเปราะบาง จํานวน ๔๙๑ อําเภอ (รอยละ ๒๐)
๒. การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม จํานวน ๔๗๗ อําเภอ (รอยละ ๑๙)
๓. อุบัติเหตุ จํานวน ๔๐๙ อําเภอ (รอยละ ๑๗)
๔. อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี จํานวน ๒๔๐ อําเภอ (รอยละ ๑๐)
๕. แมและเด็ก พัฒนาการเด็ก และวัยรุน จํานวน ๒๒๒ อําเภอ (รอยละ ๙)
ประเด็นรวมที่มีการขับเคลื่อนทั้งจังหวัด เชน ประเด็นอุบัติเหตุ (จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรีและจ.หนองคาย)
ประเด็นคนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน (จ.ขอนแกน) ประเด็น Smart Kids Taksila 4.๐ (จ.มหาสารคาม) ประเด็น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย IQ, EQ (จ.ยโสธร) เปนตน ซึ่งเปนวาระของจังหวัด หรือเปนปญหาตามบริบทของพื้นที่
จากประเด็นแผนงาน/โครงการของพชอ.ทุกพื้นที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะรวบรวมและสง
ข อ มู ล ให ทุ ก หน ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ งในการเป น เจ า ภาพในการขั บ เคลื่อ นร ว มกั น เพื่ อให ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณ วิชาการและการบูรณาการการทํางานในพื้นที่อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมเปน ซึ่งสามารถเขาถึง
ขอมูลเหลานี้ไดที่เวปไซด:สํานักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย : https://thlpmap.moph.go.th/
๔. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกอําเภอมีดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
เปนที่เรียบรอยแลว

๑. การพัฒนาใหทุก พชอ./พชข. มีการทํางานที่เขมแข็งและใชกลไกของ พชอ.เปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ ทั้งประเทศ ยังเปนปญหาสําคัญที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนโดย
ความรวมมือของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เนื่องจากปญหาการสื่อสาร การทําความเขาใจ การมีทีมเลขาที่มี
ความคลองตัวไมเทากัน รวมถึงพื้นที่มีตนทุน มีศักยภาพ ความพรอมและความเขาใจไมเทากัน จึงจําเปนตองเรง
สื่อสารทําความเขาใจ ในหลักการของการทํางานที่สอดคลองกับเจตนารมณของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มุงเนนใหเกิดการบูรณาการ การมีสวนรวม และการเปนเจาของ
และภาวะการนํารวมกัน โดยใชพื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
๒ หนวยงานสวนกลาง ฝากงานตางๆ และตัวชี้วั ด ผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดั บ
อําเภอ (พชอ.) ซึ่งอาจจะไมใชประเด็นที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) รวมกันเลือกมาเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น
แนวทางการแกไข
๑. ควรมีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับกระทรวง เขต และจังหวัดเพื่อทําความเขาใจและบูรณา
การทิศทางการดําเนินการรวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๒. มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกอําเภอมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ครบทุกอําเภอ
ทั่วประเทศ เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงตองเรงสื่อสารทําความเขาใจกับพื้นที่เปาหมาย โดยมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
๑) สื่อสารผานกลไกของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ในวงกวาง
๒) เนนการสื่อสาร โดยการทําความเขาใจในระดับพื้นที่ ผานการลงมือปฏิบัติจริง และถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําไปสูหลักการการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แทจริง
๓) สนับสนุนให พชอ.เปนเปาหมายการเยี่ยมเสริมพลัง ของผูบริหารทุกระดับ
๔) มีการจัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. โดยมีตัวแทนของ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงศึกษาธิการ
๕) ใหกรมวิชาการสนับสนุนใหพชอ.เปนกลไกของพื้นที่ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
๖) วางแผนบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนรวมกับ สสส./ สปสช./สช./สวรส./สรพ. และการบูรณา
การรวมกันระหวางกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และกระทรวงศีกษาธิการ
๗) ควรใหพชอ.เปนผูกําหนดประเด็นการขับเคลื่อนตามบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางตามที่
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ไดกําหนดไว
ขอเสนอเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา
สิ่งที่ตองการการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีดังตอไปนี้
๑. ประเด็นการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการ ของพชอ.ทุกพื้นที่ มอบใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเปน
เจาภาพรวม

๒. แผนงานโครงการของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ระดับ
อําเภอหรือตําบล ขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการการทํางานรวมกันโดยใชกลไกของ พชอ.เปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ตอ งมีก ารจัดสรรงบประมาณสนั บ สนุ น สํ านัก งาน
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ใหชัดเจน เพียงพอและตอเนื่อง เพื่อใหการขับเคลื่อน
การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
๔. การพัฒนาศักยภาพทีมเลขาของพชอ. มีการพั ฒนาหลักสูตรดังกลาวโดยสถาบัน พระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพหลักรวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุมโรค กรม
สุขภาพจิต กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และเริ่ม
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพของทีมเลขาพชอ.ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ขอใหมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีม
คณะกรรมการพชอ.อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของทีมพชอ.อยางยั่งยืน
๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรมีการเขามาเชื่อมโยงกลไกการชวยเหลือผูที่
สมควรไดรับการชวยเหลือในพื้นที่อําเภอ (กลุมผูยากลําบากและกลุมผูเปราะบาง) โดยใช กลไก พชอ.เปนฐานใน
การบูรณาการ การประสานงาน เชื่อมโยงระบบขอมูล บูรณาการงบประมาณตามบทบาทภารกิจใหสามารถเขาถึง
และใหความชวยเหลือผูสมควรไดรับการชวยเหลือไดโดยตรง ครอบคลุม ทั่วถึง โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง
๖. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ควรเขามาเปนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการในทุกพชอ. เพื่อรวมพั ฒนาศักยภาพของประชาชนตามความ
ตองการของพื้นที่สรางกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมทุกชวงวัยตลอดชีวิต
๗. สสส. สปสช. และสช. ต องมีการบูร ณาการสนับ สนุน การขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็งใหกับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ/เขต ตลอดจนสนับสนุนการจัดการ รวมกับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงศีกษาธิการ
๘. การหนุนเสริมจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องในพื้นที่
๙. มีรูปแบบและกลไกระดับจังหวัดสนับสนุนการขับเคลื่อน พชอ. อยางเปนรูปธรรม
๕. แผนการดําเนินงานในระยะตอไป
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)เปนกลไกสนับสนุนการบังคับใชของพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีการเชื่อมโยงผูคน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให ป ระชาชนไดรับ บริการสุ ขภาพปฐมภูมิที่เปน ธรรม มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ (หมวด ๔ การสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ มาตรา ๓๐ เพื่อใหการบริการ
สุ ขภาพปฐมภู มิเ ป น ไปตามความต องการของประชาชนในพื้น ที่ ใหค ณะกรรมการประกาศกําหนดกลไกและ
หลักเกณฑในการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนโดยบูรณาการทรัพยากรในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิและติดตามดูแล
การดําเนินการของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ รวมทั้งประสานใหเกิดเครือขาย
บริการรับสงตอกับหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอื่นในพื้นที่นั้นหรือพื้นที่อื่น ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ )
ใหมกี ารพัฒนารวมกัน การทํางานรวมกัน และขยายภาคีรวมกัน ทุกปงบประมาณ

๖. ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล นายแพทยยงยศ ธรรมวุฒิ
โทรศัพท ๐๙๓ ๖๓๖ ๕๕๕๙
E-mail address yyt2508@gmail.com
โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๙
หนวยงานที่รายงาน สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท ๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๘
โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๙

ขอเสนอ : เพื่อทราบ
ขอคิดเห็น:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
มติที่ประชุม :

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3.2.3 การพั ฒ นาระบบตอบโต ค วามเสี่ ย งเพื่ อ สร า งเสริ ม ความรอบรู ด ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(วาระปฏิรูป)
โดย แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบการตอบโตความเสี่ยงเพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบการตอบโตความเสี่ยงเพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ในการแก ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ในด า นสาธารณสุ ข ผ า นกลยุ ท ธ ก ารตอบโต ค วามเสี่ ย ง
(Risk Response) และเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) แนวทางการดําเนินงาน คือ การรวบรวม
ขอมูลดานสุขภาพและการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยนวัตกรรม Social Listening เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
เปนขอมูลรากฐานสําหรับการพัฒนานวัตกรรม Health/Medical Chatbots ในแบบ Closed Domain ผาน
ชองทาง Facebook Messenger เพื่อเพิ่มอัตราการมีสวนรวม (Engagement) และสรางการรับรู (Awareness)
ตลอดจนเพิ่มอัตราการเยี่ยมชม (Traffic) ของหนา Facebook Page ของกรมอนามัย ตลอดจนการพัฒนา API ที่
ใหบริการขอมูลดานสุขภาพแกนักพัฒนาทั่วไป เพื่อเปนการขยายผลสัมฤทธิ์ของระบบสูเครือขายภายนอกและ
ภายในภาคสวนสาธารณสุข
2.เปาหมาย และ Roadmap : ระบบการตอบโตความเสี่ยงเพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
3.ระยะเวลาดําเนินงาน : 2 มกราคม – 30 กันยายน 2562
4.แผนการดําเนินงาน
1. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพและการแพทยที่มีอยูในปจจุบันซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนําไปจัดทําฐานขอมูลสําหรับเปนรากฐานในการพัฒนาระบบ
Chatbots เพื่อตอบโตความเสี่ยงและเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ
2. จัดหาและพัฒนาระบบ Social Listening เพื่อรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดาน
สุขภาพและการแพทยบนโลกออนไลน
3. พัฒนาเว็บไซต myanamai.com เพื่อเปน Web Portal แหลงขอมูลดานสุขภาพและการแพทย ที่
รวบรวมขอมูลที่ผานการตรวจสอบแลว (Verified)
4. พัฒนาระบบ Health/Medical Chatbots เพื่อการใหขอมูลดานสุขภาพและการแพทย ผานชองทาง
Facebook Messenger บน Page ของกรมอนามัย (@anamaidoh) และ บนเว็บไซตของกรมอนามัย
5. พัฒนาระบบควบคุมและดูแล และการ Hosting สําหรับใหบริการระบบ Health/Medical Chatbots
และการใหบริการ Data API
6. ดําเนินการประชาสัมพันธ ระบบ Health/Medical Chatbots และบริการ Data API หรือสวนงาน
อื่นๆ ของโครงการ
7. ดํ า เนิ น การจั ดทํ า แผนพั ฒ นาบุคลากร (Personal Development) ในการเพิ่มประสิทธิภ าพ
ควบคุมดูแลและใหบริการระบบ Chatbots เพื่อตอบโตความเสี่ยงและเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ
5.หนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานที่รวมดําเนินการ
•
กรมอนามัย (หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก)

•
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)จํากัด (หนวยงานที่รวมดําเนินการ)
•
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (หนวยงานที่รวมดําเนินการ)
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ระบบ Social Listening เปนระบบรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดานสุขภาพและ
การแพทยบนโลกออนไลน เพื่อสรุปและวิเคราะหหาประเด็นที่กลุมผูใชงานสนใจ
ผลลัพธ : เครื่องมือการรวบรวมและสืบคนขอมูล Social Listening แบบ Keyword Matching
บทวิเคราะหรายเดือนเกี่ยวกับประเด็นดานสุขภาพและการแพทยที่นาสนใจ ดวยขอมูลจาก Social Listening
ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ
- กรมอนามัยมีเครื่องมือสําหรับการรวบรวมและสืบคนขอมูลในแบบ Social Listening ดวยวิธีการทํา
Keyword Matching ภาษาไทยที่สามารถเขาไปใชงานไดตลอดเวลา
- กรมอนามัยมีเครื่องมือสําหรับการสืบคนและเฝาระวังประเด็นการรองเรียน หรือวิกฤติดานการแพทยและ
สุขภาพตามสถานการณในสังคม หรือตามคําสั่งการของผูบริหาร
ผูบริหารและเจาหนาที่กรมอนามัยทราบถึงประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย ในลักษณะของการ
วิเคราะหขอมูลสถานการณดานสุขภาพและการแพทยรายเดือน
2. ระบบ Health/Medical Chatbots : ระบบสนทนาดวยขอความ Health/Medical Chatbots เพื่อ
ตอบโตความเสี่ยงและเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ (Health/Medical Chatbots) ผานชองทาง Facebook
Messenger บน Page ของกรมอนามัย (@anamaidoh) และ บนเว็บไซตของกรมอนามัย
ผลลัพธ : ระบบ Health/Medical Chatbots เพื่อตอบโตความเสี่ยงและเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ ผาน
ชองทาง Facebook Messenger และบนเว็บไซตของกรมอนามัย
- AI Algorithm สําหรับใหขอมูลดานสุขภาพและการแพทย
- ระบบควบคุมและดูแลการทํางานของระบบ Health/Medical Chatbots
ระบบ API สําหรับใหบริการขอมูลดานสุขภาพและการแพทยแกนักพัฒนาทั่วไป
ผลกระทบ : กรมอนามัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยสําหรับการใหขอมูลและตอบคําถามดานสุขภาพและการแพทย
- กรมอนามัยมี AI Algorithm ที่พรอมสําหรับการทํา NLP ภาษาไทย
- กรมอนามัยมีขอมูลดานสุขภาพ (Health Tags) ของผูใชงาน Health/Medical Chatbots รายคน
สําหรับการตอยอดสูการใหบริการสุขภาพและการแพทยในแบบเฉพาะบุคคล (Individualized)
- กรมอนามั ย มี ช อ งทางสํ า หรั บ การให บ ริ ก ารประชาชนที่ ทั น สมั ย และเป น ประโยชน ใ นการคั ด กรอง
ผูรับบริการกอนเขาสูระบบการใหบริการประชาชนดวยเจาหนาที่ของกรมอนามัย
- กรมอนามัยสามารถเชื่อมตอ API กับหนวยงานภายนอก และเปดใหผูอื่นสามารถนํา Chatbots ไปใชได
กรมอนามัยประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาดานสาธารณสุขของประเทศที่สําคัญ 5 ประการ คือ ปญหา
ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึ งบริการสาธารณสุข ปญหาต นทุนทางการใหบ ริการสุขภาพและการแพทย ปญหา
ความถูกตองของขอมูลสุขภาพบนอินเทอรเน็ต ปญหาการมีสวนรวมดานสุขภาพและการแพทย ปญหาความพึง
พอใจในบริการทางการแพทยและสุขภาพ
3. Web Portal แหลงขอมูลดานสุขภาพและการแพทย : เว็บไซต myanamai.com (หรือ URL อื่นใด
ตามที่กรมอนามัย
ผลลัพธ เว็บไซต myanamai.com

- ประมวลขอมูลดานสุขภาพและการแพทยที่ผานการตรวจสอบแลว (Verified)
สาระความรูดานสุขภาพและการแพทยใหม (New Content) สําหรับเผยแพรบนเว็บไซต
- ผลกระทบ : กรมอนามัยมีชองทางสําหรับการสรางความรอบรูดานสุขภาพและตอบโตความเสี่ยง
กรมอนามัยมีชองทางสําหรับการเผยแพรสาระความรูดานสุขภาพและการแพทยที่อยูในความสนใจของ
ประชาชนตามขอมูลที่ไดจาก Social Listening ตลอดจนขอเท็จจริงอันเปนแกไขความถูกตองของขอมูลดาน
สุขภาพและการแพทยในโลกออนไลนที่เปนเท็จ (ถามี) ในแบบเชิงรุก (Active Corrections)

ขอเสนอ : เพื่อทราบ
ขอคิดเห็น:
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มติที่ประชุม :
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ความรุนแรงในสังคม
4.1 การดําเนินงานศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับตําบล
(ศปก.ต.) (วาระขับเคลื่อน)
โดย นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

1. ความเปนมา

ปญ หาความรุน แรงในครอบครัว ซึ่ง เปน ปญ หาที่อ ยูกับ คนไทยมาชา นาน แตน ับ วัน ยิ่ง จะมี
ความรุน แรงของปญ หามากยิ ่ง ขึ ้น จากการรวบรวมขอ มูล ความรุน แรงในครอบครัว ตามระบบฐานขอ มูล
ความรุน แรงตอเด็ก สตรี และความรุน แรงในครอบครัว ภายใต www.violence.in.th ซึ่งมีการบัน ทึกโดย
เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่น คงของมนุษ ยจ ัง หวัด ๗๖ จัง หวัด พบวา มีจํา นวนเหตุก ารณค วามรุน แรงในครอบครัว เพิ่ม ขึ้น ทุก ป ในป
พ.ศ. ๒๕๕๙ พบมีจํานวนเหตุการณ ๘๐๑ เหตุการณ และเพิ่มเปน ๑,๒๐๐ เหตุการณ และ ๑,๕๕๙ เหตุการณ
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ บางเหตุการณเ กิด ขึ้นในครอบครัว บางเหตุการณเกิดขึ้น นอกครอบครัว
และชุมชนตองเขาไปจัดการแกไข โดยคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จะมี สวนรวมในการ
แกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยการสรางภูมิคุมกันใหครอบครัวมีความอบอุนเขมแข็งมีความสัมพันธ
ที่ดีในครอบครัว ซึ่งสามารถปองกันแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับตนเหตุของปญหา
กรมกิจ การสตรีและสถาบัน ครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษย (พม.) ไดส นับสนุน ใหมีการจัดตั้ง ศพค. ทั่ว ประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบันมีศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน จํานวน ๗,๐๙๗ แหง ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด แตทั้งนี้ ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ไม
สามารถแกไขปญหาไดเพียงการปองกันการเกิดปญหาโดยการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวเทานั้น
แตปญหา ความรุน แรงในครอบครัวเปน ปญหาที่มีความเรงดว น ตองเขาถึงปญหาและใหความชว ยเหลือดว ย
ความรวดเร็ว ทันตอสถานการณ และผูที่จะเขาไปใหความชวยเหลือจะตองรูจักคนในชุมชนเปนอยางดี เพื่อเฝา
ระวัง ครอบครัว เสี่ย งไมใหเ กิด ความรุน แรง และตอ งมีค วามรูเ บื้องตน ที่เ กี่ย วขอ งกับ การจัด การปญหา อาทิ
กฎหมายที่เกี่ยวของ วิธีการใหความชวยเหลือการใหคําปรึกษา การสงตอหนวยงานสหวิชาชีพ หรือหนวยงานที่
ใหความชวยเหลือที่เกี่ยวของ กระบวนการไกลเกลี่ย รองทุกข เปนตน และกระบวนการดําเนินงานตองเปนการ
ดําเนินงานรวมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่และจังหวัด สค. จึงไดพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อ
ยกระดับ ศพค. ใหเปนศูนยป ฏิบัติการเพื่อปองกัน การกระทําความรุน แรงในครอบครัวระดับ ตําบล (ศปก.ต.)
เพื่อให ศปก.ต. เปนกลไกในระดับพื้นที่การดําเนินงานในการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงใน
พื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รับแจงเหตุ และสามารถแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ สค. ไดมีการผลักดันให ศพค. ยกระดับเปน ศปก.ต. จํานวน ๘๗๘ พื้นที่ ครอบคลุมทุกอําเภอใน
๗๖ จังหวัด มีแผนจะดําเนิน การพัฒนาศักยภาพกลไก ศปก.ต. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถถายทอด
ความรูเรื่องการเฝาระวัง และปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมใน
การปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว และสามารถจัดการขอมูลในพื้นที่ผานการ
วางแผน วิเคราะห ดําเนินกิจกรรม และติดตามผลโดยการดําเนินการรวมกับกลไกสหวิชาชีพและเครือขายใน
พื้นที่

ทั้งนี้การขับเคลื่อนกลไก ศปก.ต. ใหมีศักยภาพนั้น ไมสามารถดําเนินการโดย พม. หนวยเดียว
ได จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
องคก รปกครองสว นทอ งถิ ่น ที่เ ปน หนว ยงานที ่มีค วามใกลช ิด กับ ทอ งถิ่น ชุม ชน และ ประชาชน ที ่จ ะชว ย
ขับ เคลื่อ น ศปก.ต. ใหเ ปน กลไกในระดับ พื้น ที่การดําเนิน งานในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญ หาความ
รุนแรงในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เปาหมาย
สนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ยกระดับเปน ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว อยางนอยอําเภอละ ๑ พื้นที่ รวมทั้งหมด ๘๗๘ พื้นที่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
๔. แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโดยยอ)

๑. สงเสริมสนับสนุน ศพค. ทั่วไป เพื่อยกระดับเปน ศปก.ต.
ใหครอบคลุมทุกตําบลทั่วประเทศ โดยเชิญชวนพื้นที่เขารวม
จัดตั้งเปน ศปก.ต. จํานวน ๘๗๘ อําเภอๆ ละ ๑ ศพค.
๒. สรางวิทยากร (ครู ก) ถายทอดความรูภูมิคุมกันใหครอบครัว
ในชุมชนเพื่อเฝาระวังและปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
๓. สนับ สนุน งบประมาณ สนง.พมจ. เพื่ อจั ดการอบรมพัฒ นา
ศักยภาพ ศปก.ต. เปนวิทยากร (ครู ข)
๔. สนั บ สนุ น เงิ น อุ ดหนุ น สค. ให ศปก.ต. จัดกิ จ กรรมพัฒ นา
ศั ก ยภาพคณะทํ า งาน ศปก.ต. และขยายผลองค ค วามรู ใ ห
ประชาชนในพื้นที่

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาศ ๑ ไตรมาศ ๒ ไตรมาศ ๓ ไตรมาศ ๔
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.
๖1
๖2
๖2
๖2

๕. ผลการดําเนินงาน
สนั บ สนุ น ศู น ย พัฒ นาครอบครัว ในชุมชน (ศพค.) ทั่ว ไป ใหย กระดับเปน ศูน ยป ฏิบัติการเพื่อ
ปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ศปก. ต. จํานวน 878 แหง (อําเภอละ ๑ แหง) ปจจุบันมี ศพค.
สมัครใจเขารวมยกระดับเปน ศปก.ต. จํานวน ๕๖๒ พื้นที่ ๗๖ จังหวัด (ขอมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)

๖. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ในบางพื้นที่ยังไมมีความพรอมในการยกระดับเปนศูนย
ปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ระดับตําบล (ศปก.ต.) เนื่องดวยการจัดตั้ง ศปก.ต.
มีกระบวนการทํางานที่ตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในพื้นที่ ทั้งในดานองคความรู และงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนงาน
๗. ขอเสนอแนะ
ผลักดันใหองคกรปกครองทองถิ่นใหความสําคัญประเด็นปญหาความรุนแรงในครอบครัว มีบทบาท
สนับสนุน ใหมีการจัดตั้ง ศปก.ต.ในทุกตําบล จัดทําแผน และตั้งงบประมาณดําเนินงาน

ขอเสนอ : เพื่อพิจารณา
ขอคิดเห็น:

.................................................................................................................................................
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มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมและการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผนดิน คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุขและสังคม
โดยฝายเลขานุการ นายแพทยไพศาล ดั่นคุม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ไดวางแผนกําหนดการประชุมทุกเดือน โดยกําหนดใหมีการ
ประชุมครั้งตอไป เดือนมีนาคม 2562

ขอเสนอ : เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม :
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.................................................................................................................................................................
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******************จบการประชุม********************

