
นโยบาย และแนวทางการ
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นโยบายรฐับาล นโยบาย รมว.
แผนบรูณาการประเทศ 

10 แผน
แผนบรูณาการกระทรวง

1. ปกป้องและเชดิชูสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์

1. โครงการพระราชด าร ิ

2. ความม ัน่คง - ชายแดน
ภาคใต้

8. สรา้งความม ัน่คง - แกไ้ขและพฒันา จชต.
- ยาเสพตดิ

5. ยกระดบัคณุภาพบรกิารดา้น
สาธารณสขุ
5.1 ระบบหลกัประกนัสขุภาพ, 
ลดเหลือ่มล า้, บูรณาการขอ้มลู

4. เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการเงนิการคลงั 

พฒันาระบบประกนัสขุภาพ

5.2 ระบบบรกิาร เนน้ป้องกนั
การเจ็บป่วย กลไกระดบัเขต 
สง่เสรมิภาครฐัและเอกชน
5.3 เฝ้าระวงัโรคระบาด โรค
อบุตัใิหมแ่ละอบุตัซิ า้
5.4 ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
จราจร
5.6 ปญัหาการต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

2. เขตสขุภาพ
3. สง่เสรมิ ป้องกนัโรค
4. เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารก าลงัคนและขอ้มลู
5. พฒันาก าลงัคน

- พฒันาคนตลอดชว่งชวีติ
- ขยะและสิง่แวดลอ้ม
- เขตเศรษฐกจิพเิศษ
- แรงงานตา่งดา้วและคา้มนุษย์
- เทคโนโลยสีารสนทศฯ

- พฒันาระบบประกนัสขุภาพ
- พฒันาระบบบรกิาร 
- พฒันาดา้นสาธารณสขุ
- ควบคมุป้องกนัโรค
- คุม้ครองผูบ้รโิภค
- พฒันาก าลงัคน

5.7 สง่เสรมิการวจิยั 6. วจิยัและพฒันาสง่เสรมิ
ภมูปิญัญาและสมุนไพรไทย

วจิยัและพฒันา

5.6 กฎหมายดแูลเร ือ่งอุม้บุญฯ
11. ปรบัปรงุกฎหมาย

7. เรง่รดัปรบัปรงุกฎหมาย พฒันา/บงัคบัใชก้ฎหมาย

7. ประชาคมอาเซยีน ประชาคมอาเซยีน

10. ธรรมาภบิาลและป้องกนั 
ปราบปรามการทจุรติ

ป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ



โครงการ
พระราชด ารฯิ

รมว.สธ.

ปลดั กสธ.

AGENDA
- บรูณาการประเทศ 10 แผนงาน

= 5,660 ลา้นบาท
(งบด าเนนิงาน 2,258 ลา้นบาท)

ISSUES
- PPP
- แพทยแ์ผนไทย
- Website 

FUNCTION
- บรูณาการกระทรวง
- บงัคบัใช้ กม., HRD
- Service plan,อบุตัเิหต ุฯลฯ

= 2,755 ลา้นบาท

AREA
- งานตามบรบิทพืน้ที่
เขต จงัหวดั 

= 2,202 ลา้นบาท



จ ำนวนแผนงำน

1.กำรเตรยีม

ควำมพรอ้ม

ประเทศไทยเขำ้สู่

ประชำคมอำเซยีน

2.กำรสง่เสรมิ

วสิำหกจิขนำด

กลำงและขนำดยอ่ม

3.กำรพฒันำระบบ

บรหิำรจดักำรและ

บรกิำรของประเทศ

4.เขตพฒันำ

เศรษฐกจิพเิศษ

5กำรขบัเคลือ่นกำร

แกไ้ขปัญหำและ

พฒันำจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต้

6.กำรจดักำร

ปัญหำแรงงำน

ตำ่งดำ้วและ

กำรคำ้มนษุย์

7.กำรบรหิำร

จดักำรทรพัยำกรน ำ้

8.กำรสง่เสรมิกำร

วจิยัและพฒันำ

9.กำรสรำ้งรำยได้

จำกกำรทอ่งเทีย่วและ

บรกิำร

10.กำรสรำ้งควำม

ปรองดองและ

สมำนฉนัท์

11.กำรพฒันำคน

ตลอดชว่งชวีติ

12.กำรป้องกนั

ปรำบปรำม และ

บ ำบดัรกัษำผูต้ดิยำ

เสพตดิ

13.กำรฟ้ืนฟู 

ป้องกนั และกำร

จดักำรภยัพบิตั ิ

14.กำรบรหิำรจดักำร

ขยะและสิง่แวดลอ้ม

15.กำรป้องกนั 

ปรำบปรำมกำรทจุรติ

และประพฤตมิชิอบใน

ภำครฐั

10.กำรพฒันำและ

เพิม่ประสทิธภิำพ

กำรใชพ้ลงังำน

อยำ่งย ัง่ยนื

17.กำรรกัษำควำม

ม ัน่คงของฐำน

ทรพัยำกรธรรมชำติ

และแกป้ัญหำทีด่นิ

ท ำกนิ

18.กำรจดัระเบยีบ

กำรคำ้ในที่

สำธำรณะ

19.กำรพฒันำ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ

และกำรสือ่สำร

1.กำรเตรยีม

ควำมพรอ้ม

ประเทศไทยเขำ้สู่

ประชำคมอำเซยีน

2.เขตพฒันำ

เศรษฐกจิพเิศษ

3.กำรขบัเคลือ่น

กำรแกไ้ขปัญหำ

และพฒันำจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต้

4.กำรจดักำรปัญหำ

แรงงำนตำ่งดำ้วและ

กำรคำ้มนษุย์

5.กำรสง่เสรมิกำรวจิยั

และพฒันำ

6.กำรพฒันำคน

ตลอดชว่งชวีติ

7.กำรป้องกนั

ปรำบปรำม และ

บ ำบดัรกัษำผูต้ดิยำ

เสพตดิ

8.กำรบรหิำร

จดักำรขยะและ

สิง่แวดลอ้ม

9.กำรป้องกนั 

ปรำบปรำมกำรทจุรติ

และประพฤตมิชิอบใน

ภำครฐั

10กำรพฒันำ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ

และกำรสือ่สำร

1.กำรเตรยีม

ควำมพรอ้ม

ประเทศไทยเขำ้สู่

ประชำคมอำเซยีน

2.เขตพฒันำ

เศรษฐกจิพเิศษ

3.กำรขบัเคลือ่น

กำรแกไ้ขปัญหำ

และพฒันำจงัหวดั

ชำยแดนภำคใต้

4.กำรจดักำรปัญหำ

แรงงำนตำ่งดำ้วและ

กำรคำ้มนษุย์

5.กำรสง่เสรมิกำรวจิยั

และพฒันำ

6.กำรพฒันำคน

ตลอดชว่งชวีติ

7.กำรป้องกนั

ปรำบปรำม และ

บ ำบดัรกัษำผูต้ดิยำ

เสพตดิ

8.กำรบรหิำร

จดักำรขยะและ

สิง่แวดลอ้ม

9.กำรป้องกนั 

ปรำบปรำมกำรทจุรติ

และประพฤตมิชิอบใน

ภำครฐั

10.กำรพฒันำ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ

และกำรสือ่สำร

11.กำรพฒันำ

ดำ้นสำธำรณสขุ

12.กำรพฒันำ

ระบบหลกัประกนั

สขุภำพ

ชือ่แผนงำน

ระดบัประเทศ

(19 แผนงำน)

ระดบักระทรวง

ระหวำ่งกระทรวง

( 10 แผนงำน)

ภำยในกระทรวง

ระหวำ่งกรม

( 10 + 2 แผนงำน)

แผนบรูณาการตามแผนงานในแตล่ะดา้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



บรูณาการ
ประเทศ

บรูณาการ
กระทรวง

แผนอืน่ ๆ 

1) พัฒนาคนตลอดชว่งชวีติ
2) ชายแดนภาคใต ้
3) ประชาคมอาเซยีน
4) ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
5) ยาเสพตดิ
6) วจิัยและพัฒนา
7) ขยะและสิง่แวดลอ้ม
8) ตา่งดา้วและคา้มนุษย์
9) เขตเศรษฐกจิพเิศษ
10) เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

+ เพิม่
1) บรกิาร (ปฐมภมู,ิ ทตุ/ิตตยิภมู)ิ
2) สง่เสรมิป้องกนั
3) ควบคมุป้องกนัโรค
4) คุม้ครองผูบ้รโิภค
5) พัฒนาก าลงัคน
6) พัฒนากฎหมาย
7) การเงนิการคลงั

+ เพิม่
1) ประเด็นเนน้หนักกรม
2) ประเด็นเฉพาะพืน้ที ่:  

CHCA ภาคอสีาน
3) ภารกจิพืน้ฐาน
4) แผนอืน่ ๆ 

แนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิาร กสธ. ปี 2559

โครงการพระราชด าริ



แนวทางการบรหิารงาน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ

ดว้ยองคป์ระกอบ 3  I

1. Information
2. Innovation
3. Integration

หลกัการท างาน 3 ส.

1. ส าเร็จ
2. ความสขุ
3. สรา้งสิง่ดี

ยดึ 3 ยทุธศาสตรเ์นน้

1. สง่เสรมิสขุภาพตาม
กลุม่วยั

2. พฒันาระบบบรกิาร
3. ระบบบรหิารจดัการ

เป้าหมายหลกั :

ประชาชนสขุภาพด ี
ลดอตัราป่วยและ
ลดอตัราตาย



แนวทางการด าเนนิงาน ปี 2559



การจดัท าและบรหิารแผนงานสาธารณสขุ ปี 2559



กลุม่
บรหิาร

กลุม่
ภารกจิดา้น
พฒันา
การแพทย์

ก               

กลุม่ภารกจิ
ดา้น

สนบัสนนุงาน
บรกิาร
สขุภาพ

กลุม่ภารกจิ
ดา้น

สาธารณสขุ

รมว. ขอ้ 2, 5
บรูณาการ ปท.

:  ยาเสพตดิ
: ชายแดนใต้

บรูณาการ กสธ.
: พฒันาระบบ
: บรกิาร,  สง่ตอ่  

รมว. ขอ้ 4
บรูณาการ ปท.

: อาเซยีน 
: ป้องกนัทจุรติ

บรูณาการ กสธ.
: บรหิารคน/  เงนิ /ของ
: ธรรมาภบิาล 
: บรหิารจดัการเขต

รมว. ขอ้ 1, 3, 6

บรูณาการ ปท.
: พฒันาคนตลอดชว่งชวีติ
: ขยะและสิง่แวดลอ้ม
: แรงงานตา่งดา้ว/คา้มนุษย์
: เขตเศรษฐกจิพเิศษ
: วจิยัและพฒันา
: เทคโนโลยแีละระบบขอ้มลู

บรูณาการ กสธ.
: ควบคมุป้องกนัโรค

รมว. ขอ้ 7, 8

บรูณาการ กสธ.

: คุม้ครองผูบ้รโิภค
: พฒันากฎหมาย

ปลดักระทรวง
โครงการ
พระราชด าร ิ



แนวทางการบรูณาการและแปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิปี 2559

การบรูณาการแผนงาน ประเทศและกระทรวง

1. ยดึกรอบการบรูณาการ ตามแนวทางการขอสนบัสนนุ
งบประมาณ ปี 2559

2. แผนบรูณาการแตล่ะแผน ตอ้งมเีป้าหมาย แนวทาง 
รว่มกนั เพือ่ใหพ้ืน้ทีน่ าไปบรูณาการตอ่ได้

3. มอบผูบ้รหิารสว่นกลาง รบัผดิชอบบรูณาการ ก าหนด
แนวทาง มาตรการ เป้าหมายและตวัชีว้ดัแตล่ะแผน
บรูณาการ รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง (CIPO แตล่ะ
ระดบั)

3. ใหม้ผีูบ้รหิาร ระดบัเขต/จงัหวดั/อ าเภอ ทีร่บัผดิชอบ
หลกัในการบรูณาการแผนงานรว่มกนั เนน้ความส าเร็จ
และบรรลเุป้าหมายรว่มกนั (CIPO แตล่ะระดบั)



แนวทางการก ากบัตดิตามผลงาน ปี 2559

1. ก ากบัตดิตามเขม้ขน้ : 
- โครงการพระราชด าร ิ
- โครงการบรูณาการส าคญั 
- โครงการตามยทุธศาสตรเ์นน้ของกรม
- โครงการแกป้ญัหาเฉพาะพืน้ที่

2. ระบบบนัทกึแผนงานโครงการ เพือ่ก ากบัแผนบรูณาการ
และแผนอืน่ ๆ

3. ระบบก ากบัตดิตามผลการเบกิจา่ยงบประมาณ และผล
การด าเนนิงาน

4. การรายงานผลในการประชุมผูบ้รหิารระดบัตา่ง ๆ ประจ า
โดยระดบักระทรวงรายงานทกุ 1 เดอืน



มาตรการเรง่รดัการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ ปี 2559

เป้าหมายการเบกิจา่ย ปี 2559 ภาพรวมกระทรวง 96%

รายจา่ยประจ า 98%
รายจา่ยลงทนุ 87%

เป้าหมาย ผลการเบกิจา่ยไตรมาสแรก สป. 

งบด าเนนิงาน 32 %
งบลงทนุ  20 %




