
แผนการด าเนินงานและแผนการเงิน

ประจ าปงีบประมาณ 2561

สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชาติ

ส านักยุทธศาสตร์

กลุ่มงานนโยบายและแผน

ura.s
Sticky Note



ล าดับ รายการ/โครงการ  ข้อเสนอขอนุมัติ

         130,963,500

1 รายจ่ายประจ าพ้ืนฐาน          117,322,300

งบบคุลากร             81,260,000

1.2 รายจ่ายจ าเปน็พื้นฐาน             19,940,000

1.3 การบ ารุงรักษาระบบส่ือสารและระบบคอมพวิเตอร์             13,122,300

1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการและบริหารจัดการที่จ าเปน็ 3,000,000             

2 สิ่งก่อสรา้ง            13,641,200

2.1 ค่าก่อสร้างอาคารพฒันาบคุลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เปน็หอ้งจ าลองสถานการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 6 ชั้น ผูกพนัรายการใหม่ 3 ป ี2561-2562วงเงิน 68.2058 ลบ. 

โดยป ี2561 วงเงิน 1,3641,200 บาท

13,641,200            

รวมรายจ่ายประจ าพ้ืนฐานและสิ่งก่อสรา้ง

ขอ้เสนอแผนการด าเนินงานและแผนการเงิน สถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิปี 2561

รายจ่ายประจ าพ้ืนฐานและสิ่งก่อสร้าง

1.1
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 ข้อเสนอขออนุมัติ

            62,063,500

10,650,000            

1 แผนงานพัฒนามาตรฐานและรบัรองคุณภาพ 2,880,000             

1 โครงการพฒันารับรองและก ากับมาตรฐานหน่วยปฏบิติัการ 680,000                 

2 โครงการจัดท าเกณฑ์และวธิกีารของหน่วยปฏบิติัการอ านวยการระดับเขต/จังหวดั 700,000                 

3 โครงการพฒันาการรับรองมาตรฐานหน่วยปฏบิติัการฉุกเฉิน (TEMSA : Thailand Emergency Medical 

Service Accreditation)

1,000,000              

4 โครงการพฒันารับรองและก ากับมาตรฐานสถานพยาบาล 500,000                 

2 แผนงานจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 7,770,000             

5 โครงการสนับสนุนการพฒันามาตรฐานและคุณภาพระดับจังหวดั 500,000                 

6 โครงการพฒันาคุ้มครองสิทธด้ิานการแพทย์ฉุกเฉิน 7,270,000              

8,030,000             

1 แผนงานผลิตและพัฒนาบคุลากร 6,770,000             

7 โครงการบริหารจัดการเพื่อผลิตพฒันา ใหแ้ละต่ออายุประกาศนียบตัรของผู้ปฏบิติัการ 6,090,000              

8 โครงการพฒันาศูนย์วชิาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 680,000                 

2 แผนงานการธ ารงรกัษาบคุลากร 1,260,000             

9 โครงการบริหารจัดการเพื่อพฒันาก าลังคนและธ ารงรักษาบคุลากร 1,260,000              

18,190,000            

1 แผนงานพัฒนากลไกการอภบิาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 18,190,000            

10 โครงการพฒันาข้อมูล สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน 2,000,000              

11 โครงการพฒันาปรับปรุง กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ตามพระราชบญัญัติการแพทย์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และคุ้มครองสิทธผู้ิปว่ยฉุกเฉิน และบงัคับใช้กฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน

1,580,000              

12 โครงการพฒันาระบบการจัดหารายได้ 670,000                 

13 โครงการจัดท าค าของบประมาณ ป ี2561 580,000                 

14 โครงการพฒันาประสิทธภิาพการบริหารกองทนุ 1,000,000              

15 โครงการพฒันาและบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวจิัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 4,180,000              

16 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพนัธก์ารแพทย์ฉุกเฉิน 1,180,000              

17 โครงการสนับสนุนการประชุม กพฉ. 7,000,000              

แผนงาน/โครงการ

รวมทั้งสิ้น

ขอ้เสนอแผนการด าเนินงานและแผนการเงิน ของงบบริหาร สถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิปี 2561

รายจ่ายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร ์1 พัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร ์2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการบคุลากรในระบบ

ยุทธศาสตร ์3 พัฒนากลไกการอภบิาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2



 ข้อเสนอขออนุมัติแผนงาน/โครงการ

12,515,500            

1 แผนงานพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนรว่มของภาคีเครอืข่าย 12,515,500            

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีระบบประสานงาน ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่าย

ภาคต่างๆ

3,500,000              

19  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2,065,500              

20 โครงการพฒันาระบบงานวเิทศสัมพนัธด้์านการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000                 

21 โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการภยัพบิติัทางการแพทย์และสาธารณสุข ใน

เครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวชิาการร่วมกับประเทศญี่ปุ่น

3,000,000              

22 โครงการร่วมฝึกซ้อมแผนการจัดการภยัพบิติัทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือการฝึกซ้อมแผนอื่น ๆ ด้าน

สาธารณภยัที่เกี่ยวข้อง

300,000                 

23 สนับสนุนการประชุมวชิาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ 3,150,000              

1,680,000             

1 แผนงานพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ 1,680,000             

24 โครงการจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ 1,180,000              

25 โครงการวจิัยการรับรู้ของประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000                 

10,998,000            

1 แผนงานพัฒนาองค์การสู่ HPO 10,998,000            

26 โครงการการบริหารการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2,060,000              

27 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร 3,020,000              

28 โครงการพฒันาระบบคุณภาพจัดการองค์กร (ควบคุมภายใน /RM/ISO/ ITA) 1,630,000              

29 โครงการพฒันาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 200,000                 

31 โครงการพฒันาการบริหารจัดการการเงินพสัดุ 1,012,000              

31 โครงการพฒันาองค์ประกอบการเปน็องค์การดิจิทลั 680,000                 

32 โครงการบริหารยุทธศาสตร์ใหม้ีประสิทธผิล 2,396,000              

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การ

ยุทธศาสตร ์4 พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนรว่มของภาคีเครอืข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร ์5 การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์

ฉุกเฉินสู่ประชาชน
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กิจกรรม / โครงการ  จ านวนเงนิ

รวมทั้งสิ้น       922,444,000

      187,194,000

          1,564,000

1 โครงการประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลภาครัฐใน "นโยบายเจ็บปว่ยฉุกเฉินวกิฤตมีสิทธทิกุที่ (UCEP)"            1,564,000

        22,930,000

2 โครงการพฒันาต้นแบบหน่วยปฏบิติัการอ านวยการระดับเขต/จังหวดั            5,000,000

3 โครงการสนับสนุนการผลิต พฒันา ใหแ้ละต่ออายุประกาศนียบตัรของผู้ปฏบิติัการ          16,930,000

4 โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัผู้ปฏบิติังานและผู้ปว่ยในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน            1,000,000

        30,750,000

5 การส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน            4,500,000

6 การสนับสนุนการผลักดันนโยบายการพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่          26,250,000

        11,750,000

7 การพฒันาศักยภาพบคุลากรเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน          11,250,000

8 การสนับสนุนเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน              500,000

      113,000,000

9 สนับสนุนการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (การศึกษา EMS Business)            1,500,000

10 พฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่         109,500,000

11 สนับสนุนการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน            2,000,000

          7,200,000

12 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธค์วามรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน            7,200,000

      735,250,000

      735,250,000

13 สนับสนุนและชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         735,250,000

รายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการปฏบิตัิงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในด้านพัฒนาบคุลากร จัดหาอุปกรณ ์บรหิารจัดการและ

พัฒนาการปฏบิตัิการฉุกเฉิน

06 ส านักสนับสนุนการปฏบิตัิการฉุกเฉิน (สสป.)

รายจ่ายเพ่ืออุดหนุนหรอืชดเชยใหแ้ก่ผู้ปฏบิตัิการ หน่วยปฏบิตัิการหรอืสถานพยาบาลที่ด าเนินการเก่ียวกับการแพทย์

ฉุกเฉิน

ขอ้เสนอแผนการด าเนินงานและแผนการเงิน ของงบบริหาร สถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิปี 2561

รายจ่ายงบกองทุน

06 ส านักสนับสนุนการปฏบิตัิการฉุกเฉิน (สสป.)

09 กลุ่มสื่อสารองค์กร (กสอ.)

03 ส านักรบัรองและก ากับมาตรฐาน (สรม.)

02 ส านักยุทธศาสตร ์(สยศ.)

04 ส านักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน (สปพ.)

05 ส านักวิจัยและพัฒนาวิชาการ (สวว.)
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7 โครงการพัฒนา

รับรองและ

ก ากบั

มาตรฐาน

หน่วยปฏบิัติการ

1 เพื่อพัฒนาจดัท ามาตรฐานและ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบั

สถานการณ์ 

 2. เพื่อด าเนินการกระบวนการขั้นตอน 

การจดัท าร่างมาตรฐานและและ

หลักเกณฑ์ เกี่ยวกบัระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิ การพิจารณาเนื้อหาร่วมกบัผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวขอ้ง กอ่นเสนอ ต่อ

 กพฉ.ให้ความเห็นชอบ

 3 เพื่อพัฒนาจดัท าเกณฑ์และเกณฑ์

วธิกีารปฏบิัติการฉกุเฉนิตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ที่ กพฉ.ก าหนดเกี่ยวกบั

หน่วยปฏบิัติการ

 4 เพื่อพัฒนาให้มคู่ีมอืแนวทางการ

ปฏบิัติงานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิระดับ

จงัหวดั

1.คณะท างาน

2.ผู้ปฏบิัติงานในระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิ

3. หน่วยปฏบิัติการในระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิ

ตุลาคม 

๒๕๖๐  -

 กนัยายน

  ๒๕๖๑

        680,000  จ านวนของเกณฑ์และวธิกีาร

ปฏบิัติการฉกุเฉนิตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 5 เร่ือง

สรม

หน่วย

งาน

หลกั

 งบประมาณ

รวมทั้งสนิ

 1. ประชมุคณะท างาน/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจดัท า 

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉ์กุเฉนิ/

 คณะท างานจดัท าคู่มอืแนวทางการปฏบิัติงาน

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิระดับจงัหวดั

 2. จดัพิมพ์คู่มอืแนวทางการปฏบิัติงานด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิระดับจงัหวดั

 3. จดัท าประชาพิจารณ์ประกาศ

คณะกรรมการการแพทยฉ์กุเฉนิ เร่ือง ประเภท

 ระดับ อ านาจ  หน้าที่ ขอบเขต ความ

รับผิดชอบ ขอ้จ ากดั หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกบัการ ปฏบิัติหน้าที่ ของหน่วยปฏบิัติการ 

4. จา้งลูกจา้งโครงการ 1 คน

5. ค่าจดัท าสติกเกอร์ ติดคิวอาร์โค๊ด ติดรถใน

ระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ

1.ประเทศไทยมหีน่วยปฏบิัติการใน

ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิที่มมีาตรฐาน 

รวมถงึมแีนวทางปฏบิัติตามเกณฑ์และ

วธิกีารปฏบิัติการฉกุเฉนิ ท าให้

ประชาชนได้รับบริการการแพทย์

ฉกุเฉนิที่ได้มาตรฐานและมคุีณภาพ

อยา่งทั่วถงึและเท่าเทียม

2. หน่วยปฏบิัติการฉกุเฉนิ ประเภท

อ านวยการและส่ังการและหน่วยปฏบิัติ

การแพทย ์คู่มอืแนวทางการปฏบิัติงาน

ใชอ้า้งองิเป็นแนวทางปฏบิัติในการดู

และผู้เจบ็ป่วยฉกุเฉนิและการบริหาร

จดัการระบบการแพทยฉ์กุเฉนิในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ

1. แผนงานพัฒนามาตรฐานและรับรองคุณภาพ

ข้อเสนอแผนการด าเนินงานและแผนการเงิน ปี 2561 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

5



หน่วย

งาน

หลกั

 งบประมาณล าดบั
รห

ัสย
ทุธ

ศา
สต

ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

2 1 11 P1
I-6

1-
01

-0
3-

02
-1

-2
-1

-1
1 โครงการจดัท า

เกณฑ์และ

วธิกีารของ

หน่วย

ปฏบิัติการ

อ านวยการ

ระดับเขต/

จงัหวดั

เพื่อพัฒนาและจดัท าเกณฑ์และวธิกีาร

ปฏบิัติการของศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการ

ระดับจงัหวดัและจดัให้มจีงัหวดัน าร่องใน

การพัฒนาศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการ

ระดับเขต หรือหน่วยปฏบิัติการ

อ านวยการระดับเขต/จงัหวดั

ศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการ 

และหรือหน่วยปฏบิัติการ

อ านวยการระดับจงัหวดั/เขต

ตุลาคม 

2560 - 

กนัยายน 

 2561

        700,000  จ านวนศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ัง

การระดับเขตและจงัหวดัที่ได้

มาตรฐานและมคุีณภาพ

ส านัก

รับรอง

และ

ก ากบั

มาตรฐา

น

(สจฉ.)

กจิกรรมหลักที่ 1 จดัท าเกณฑ์และวธิกีารของ

หน่วยปฏบิัติการอ านวยการระดับเขต/จงัหวดั 

กจิกรรมรองที่ 1 จดัประชมุคณะท างาน

เตรียมการจดัท าเกณฑ์และวธิกีารของหน่วย

ปฏบิัติการอ านวยการระดับเขต/จงัหวดั 

กจิกรรมรองที่ 2 จดัท า ร่าง และคู่มอืเกณฑ์

และวธิกีารหน่วยปฏบิัติการอ านวยการระดับ

เขต/จงัหวดั 

กจิกรรมรองที่ 3 รับฟังความเห็น เพื่อปรับปรุง

กณฑ์และวธิกีารหน่วยปฏบิัติการอ านวยการ

ระดับเขต/จงัหวดั  

กจิกรรมรองที่ 4 จดัให้มกีารอบรมและชี้แจง

แนวทางปฏบิัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ส าหรับการพัฒนากณฑ์และวธิกีารหน่วย

ปฏบิัติการอ านวยการระดับเขต/จงัหวดั 1 เขต

1. มคู่ีมอืแนวปฏบิัติส าหรับศูนยรั์บแจง้

เหตุและส่ังการระดับเขตและระดับ

จงัหวดั

2. มกีารอบรมและชี้แจงแนวทางปฏบิัติ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับ

การพัฒนาศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการสู่

มาตรฐานระดับเขตและระดับจงัหวดั

อยา่งน้อย 1 คร้ัง

3. มจีงัหวดัน าร่องในการพัฒนาศูนยรั์บ

แจง้เหตุและส่ังการสู่มาตรฐานระดับ

จงัหวดัไมน่้อยกวา่ 2 จงัหวดั

4. มเีขตน าร่องในการพัฒนาศูนยรั์บแจง้

เหตุและส่ังการสู่มาตรฐานระดับเขตไม่

น้อยกวา่ 1 เขต

6



หน่วย

งาน

หลกั

 งบประมาณล าดบั
รห

ัสย
ทุธ

ศา
สต

ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

3 1 K7 P1
I-6

1-
01

-0
3-

03
-1

-2
-1

-0
7 โครงการ

พัฒนาการ

รับรอง

มาตรฐาน

หน่วย

ปฏบิัติการ

ฉกุเฉนิ 

(TEMSA : 

Thailand 

Emergency 

Medical 

Service 

Accreditation) 

  

1. เพื่อพัฒนาและจดัท าเกณฑ์และเกณฑ์

วธิกีารตรวจรับรองหน่วยปฏบิัติการ

2. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมอืการตรวจรับรอง

มาตรฐานหน่วยปฏบิัติการฉกุเฉนิ

3. เพื่อจดัให้มผู้ีปฏบิัติงานด้านการแพทย์

ฉกุเฉนิและพนักงานสถาบันการแพทย์

ฉกุเฉนิแห่งชาติให้เป็นผู้เยี่ยมส ารวจ

ติดตามคุณภาพมาตรฐานหน่วย

ปฏบิัติการฉกุเฉนิ (Auditor)

4. มคู่ีมอืการตรวจประเมนิและรับรอง

มาตรฐานหน่วยปฏบิัติการฉกุเฉนิ

หน่วยฏบิัติงานในระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิ

ตุลาคม 

2560 - 

กนัยายน 

 2561

กจิกรรมหลักที่ 1 พัฒนาการรับรองมาตรฐาน

หน่วยปฏบิัติการฉกุเฉนิ

   กจิกรรมรองที่ 1 แต่งต้ังคณะท างาน/ประชมุ

   กจิกรรมรองที่ 2 พัฒนาจดัท าเกณฑ์และ

เกณฑ์วธิกีารตรวจรับรองหน่วยปฏบิัติการ

   กจิกรรมรองที่ 3 พัฒนาเคร่ืองมอืการตรวจ

รับรองฯ จดัจา้งท าเคร่ืองหมายแสดงการตรวจ

รับรอง

   กจิกรรมรองที่ 4 ประชมุชแีจงและลงพื้นที่

สุ่มตรวจรับรอง

   กจิกรรมรองที่ 5 อบรมผู้ตรวจประเมนิเพื่อ

รับรอง (Auditor) 

   กจิกรรมรองที่ 6 จดัพิมพ์คู่มอืการตรวจ

ประเมนิฯ

      1,000,000  มคู่ีมอืตรวจประเมนิเพื่อรับรอง

มาตรฐานหน่วยปฏบิัติการฉกุเฉนิ

 1. มเีกณฑ์และเกณฑ์วธิกีารตรวจ

รับรองหน่วยปฏบิัติการ

2. เคร่ืองมอืการตรวจรับรอง

3. มกีารประชมุชี้แจงและลงพื้นที่สุ่ม

ตรวจรับรอง

4. มผู้ีตรวจประเมนิเพื่อรับรอง 

(Auditor)

5. มคู่ีมอืการตรวจประเมนิฯ

สรม
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หน่วย

งาน

หลกั

 งบประมาณล าดบั
รห

ัสย
ทุธ

ศา
สต

ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

4 1 K7 p1         500,000

     7,770,000

5 1 9 P1

I-6
1-

01
-0

4-
01

-1
-2

-1
-0

9 โครงการ

สนับสนุนการ

พัฒนา

มาตรฐานและ

คุณภาพระดับ

จงัหวดั

เพื่อให้ผู้เจบ็ป่วยฉกุเฉนิได้รับการ

ชว่ยเหลือที่เหมาะสมตามความต้องการ

ทางสุขภาพที่เร่งด่วน ที่มุ่งสู่การลดการ

เสียชวีติและความพิการจากภาวะฉกุเฉนิ

ที่เกดิจากโรคและภยั ตามแผนพัฒนา

ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ

การแพทยฉ์กุเฉนิระดับจงัหวดั บน

ฐานขอ้มลูจากการประเมนิระดับ

มาตรฐานและคุณภาพตนเองของจงัหวดั

ผู้ปฏบิัติงานที่เกี่ยวขอ้งและ

ต้องได้รับการชี้แจงจาก 77 

จงัหวดั

ตค.60 - 

กย.61

กจิกรรมหบักที่ 1 ประชมุคณะท างานพี่เล้ียง

การใชเ้คร่ืองมอืและเกณฑ์การประเมนิระดับ

มาตรฐานและคุณภาพการแพทยฉ์กุเฉนิของ

ตนเองระดับจงัหวดั

กจิกรรมหลักที่ 2 จดัประชมุยกระดับมาตรฐาน

และคุณภาพการแพทยฉ์กุเฉนิระดับจงัหวดั

กจิกรรมหลักที่ 3  ก ากบั ติดตาม ประเมนิผล 

สนับสนุนและส่งเสริมให้จงัหวดัประเมนิตนเอง

และน าผลการประเมนิมาวางแผนยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพ

        500,000 จ านวนจงัหวดัที่มผีลการประเมนิ

ระดับมาตรฐานและคุณภาพ

การแพทยฉ์กุเฉนิของตนเอง

ระดับจงัหวดัและมแีผนยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพการแพทย์

ฉกุเฉนิของจงัหวดั

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมนิ 

จดัล าดับความส าคัญและวางแผน

ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของ

ตนเอง

2. กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนา

ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของ

ตนเองได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด

สปพ

2. แผนงานจดัระบบบการแพทยฉ์กุเฉนิ

จ านวนของมาตรฐาน

และหลัเกณฑ์เกี่ยวกบัระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิที่ผ่านมติ กพฉ.

1. มคู่ีมอื/แนวทาง หลักเกณฑ์ เกณฑ์ 

และมวีธิปีฏบิัติการคัดแยกผู้ป่วยฉกุเฉนิ

และจดัล าดับการบริบาล ณ ห้องฉกุเฉนิ 

2. มปีระกาศมาตรฐานการปฏบิัติการ

ด้านปฏบิัติการแพทยแ์ละหลักเกณฑ์

และวธิกีารเกี่ยวกบัการ

ประสานและการรายงานของ

สถานพยาบาลฯ 

3. มเีอกสารสรุปผลการด าเนินงาน

สรม
I-6

1-
01

-0
3-

04
-1

-2
-2

-0
7 โครงการพัฒนา

รับรองและ

ก ากบั

มาตรฐาน

สถานพยาบาล

1เพื่อพัฒนาและจดัท าหลักเกณฑ์ เกณฑ์

 และวธิปีฏบิัติการคัดแยกผู้ป่วยฉกุเฉนิ

และจดัล าดับการ

บริบาล ณ ห้องฉกุเฉนิ

 2 พัฒนาหรือสนับสนุนให้มกีารประเมนิ

ความเส่ียงและกระบวนการด้านความ

ปลอดภยั

 3. เพื่อจดัท าร่าง การประสานงาน และ

รูปแบบการรายงานของสถานพยาบาล

แพทย ์พยาบาล จนท ที่

เกี่ยวขอ้ง สถานพยาบาล

ภาครัฐ และเอกชน

ตุลาคม 

2560 - 

กนัยายน 

 2561

กจิกรรมหลักที่ 1 พัฒนารับรองและก ากบั

มาตรฐานสถานพยาบาล

กจิกรรมรองที่ 1  จดัต้ังคณะท างาน และจดั

ประชมุ  

  กจิกรรมรองที่ 2  จดัท าเกณฑ์ และวธิกีารคัด

แยกผู้ป่วยฉกุเฉนิ ณ ห้องฉกุเฉนิ ให้เป็น

มาตรฐานของประเทศไทย

  กจิกรรมรองที่ 3  ประเมนิความเส่ียง ห้อง

ฉกุเฉนิ และร่วมสนับสนุนให้เกดิกระบวนการ

ด าเนินการในด้านความปลอดภยั

  กจิกรรมรองที่ 4 จดัท าร่าง การประสานงาน 

และรูปแบบการรายงานของสถานพยาบาล

  กจิกรรมรองที่ 5 ประเมนิผลเป็นระยะๆ
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หน่วย

งาน

หลกั

 งบประมาณล าดบั
รห

ัสย
ทุธ

ศา
สต

ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

6 1 0 0 กจิกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุ้มครองสิทธด้ิาน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

     7,270,000 สสป

กจิกรรมรองที่ 1 จดัหาแพทยท์ี่มคีวามรู้และ

ประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ฉกุเฉนิเป็นแพทย์

อ านวยการ

      3,650,000

กจิกรรมรองที่ 2 เงินค่าเวรบุคลากรศูนยน์เรนทร       3,000,000

กจิกรรมรองที่ 3  พัฒนาทักษะ ประสบการณ์

บุคลากรศูนยน์เรนทร

        100,000

กจิกรรมรองที่ 4 จดัประชมุติดตาม

ความกา้วหน้าและรับฟังความคิดเห็น UCEP

        400,000

กจิกรรมรองที่ 5 ประชมุคณะท างาน UCEP 

ร่วมกบั 3 กองทุน และภาคีเครือขา่ย

        120,000

จ านวน รพ. ระดับ A M1 และ S

 ด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูการคัด

แยกผู้ป่วยในระบบ PA

1. ประชาชนที่เจบ็ป่วยฉกุเฉนิวกิฤต 

ได้รับการบริการ ตามนโยบายเจบ็ป่วย

ฉกุเฉนิวกิฤตมสิีทธทิุกที่อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

2. เจา้หน้าที่ที่ปฏบิัติงาน ศคส.มี

ความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน

มากขึ้น

3. ได้ขอ้มลูการคัดแยกผู้ป่วยฉกุเฉนิ

วกิฤตที่สามารถน ามาวเิคราะห์และ

ประเมนิผลการด าเนินงานด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิได้

4. หน่วยงานที่ให้บริการตามนโยบาย 

UCEP ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน

 มคีวามมั่นใจและทุ่มเทการให้บริการ

อยา่งเต็มที่ และมศัีกด์ิศรี เกดิความพึง

พอใจทั้งหน่วยบริการที่เป็นผู้ให้บริการ 

และผู้รับบริการ

I-6
1-

01
-0

6-
01

-1
-2

-2
-0

0 โครงการพัฒนา

คุ้มครองสิทธิ

ด้านการแพทย์

ฉกุเฉนิ

1. เพื่อให้ศูนยน์เรนทรมคีวามพร้อมใน

การปฏบิัติการด้านกาแรพทยฉ์กุเฉนิ และ

รับเร่ืองร้องเรียนรวมทั้งประสานและ

สนับสนุนการปฏบิัติการฉกุเฉนิ 24 ชม.

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจา้หน้าที่ศูนย์

นเรนทร ให้มคีวามรู้และสามารถ

ปฏบิัติงานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3. เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลรัฐมกีาร

ใชโ้ปรแกรม Pre Authorization ตาม

นโยบายของรัฐบาล

4. เพื่อติดตามความกา้วหน้า ผลการ

ด าเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นใน

โครงการ UCEP จากผู้ปฏบิัติงาน

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 แพทย ์เจา้หน้าที่ศูนยน์เรนทร

 เจา้หน้าที่รับผิดชอบงาน 

UCEP

ตุลาคม 

2560 ถงึ

 กนัยายน

 2561
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     8,030,000

     6,770,000

1 2 13 P3      6,090,000 สรม

      3,110,000กจิกรรมหลักที่ 1 การรับรององค์กรการศึกษา

และฝึกอบรม

กจิกรรมรองที่ 1  ประสานองค์กรการศึกษา

เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินการหลักสูตร 

วทบ.ปฏบิัติการฉกุเฉนิการแพทย์

กจิกรรมรองที่ 2 รับรององค์กรการศึกษา

กจิกรรมรองที่ 3 ติดตามการบริหารจดัการ

การจดัการศึกษา 3 แห่ง 

กจิกรรมรองที่ 4  ประชมุชี้แจงแนวทางการ

รับรองและบริหารจดัการองค์กรการฝึกอบรม 

 การให้และต่ออายปุระกาศนียบัตร 5 ภาค

กจิกรรมรองที่ 5 รับรององค์กรฝึกอบรม EMR 

 6  คร้ัง (ตรวจเอกสาร SAR คร้ังละ 10-15 

องค์กร)

กจิกรรมรองที่ 6  รับรององค์กรการฝึกอบรม 

EMT 10 คร้ัง 

กจิกรรมรองที่ 7 ติดตามการบริหารจดัการ

การจดัการฝึกอบรม 5 แห่ง 

กจิกรรมรองที่ 8 ลูกจา้งโครงการ 2 อตัรา

I-6
1-

02
-0

3-
05

-1
-2

-1
-1

3

รวมทั้งสนิ

ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งาน

หลกั

โครงการ

บริหารจดัการ

เพื่อผลิตพัฒนา 

ให้และต่ออายุ

ประกาศนียบัตร

ของผู้ปฏบิัติการ

รวมโครงการที่ 1 1. มกีารด าเนินการเพื่อการกระตุ้น

และส่งเสริมให้มกีารรับรององค์กร

การศึกษาและฝึกอบรม

2. มกีารติดตามการด าเนินการ

จดัการศึกาและฝึกอบรมขององค์กร

การศึกาและฝึกอบรมที่ได้รับการ

รับรองจาก อศป.

3. มกีารด าเนินการส าเร็จตามค่า

เป้าหมายในการผลิตตามตัวชี้วดัใน

แผนหลัก อยา่งน้อย 2 กจิกรรมและมี

สัดส่วนผ่านการศึกษาและฝึกอบรม

ได้รับประกาศนียบัตรและต่ออาย ุร้อย

ละ 45

4. มกีารด าเนินการส าเร็จตามค่า

เป้าหมายในการผลิตตามตัวชี้วดัใน

แผนหลักอยา่งน้อย 3 กจิกรรม และมี

สัดส่วนผู้ผ่านการศึกาและฝึกอบรม

ได้รับประกาศนียบัตรและต่ออาย ุร้อย

ละ 55

5. มกีารด าเนนิการส าเร็จตามค่า

เป้าหมายในการผลิตตามตัวชี้วดัใน

แผนหลัก อยา่งน้อย 6 กจิกรรมและมี

สัดส่วนผู้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรม

ได้รับประกาศนียบัตรและต่ออาย ุร้อย

ละ 65

1. มอีงค์กรการศึกษาและ

ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

จาก อศป.

2. มกีารผลิตผู้ปฏบิัติการ

ในระดับต่างๆ ได้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้

3. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและ

ฝึกอบรมสอบผ่านการ

ประเมนิและสอบ และ

ได้รับอนุมติั

ประกาศนียบัตรปฏบิัติการ

ฉกุเฉนิ จาก อศป.

1. เพื่อด าเนินการให้มกีารรับรององค์กร

การศึกษาและฝึกอบรม

2. เพื่อติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน

 การบริหารจดัการ การศึกาและฝึกอบรม

ขององค์กรการศึกษาและฝึกอบรมที่ได้รับ

การรับรองจาก อศป.

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมนิ

องค์กรการศึกษาและฝึกอบรมในระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิ

4. เพื่อด าเนินการในการให้ ต่ออาย ุพักหรือ

เพิกถอนประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมาย

วทิยฐานะแกผู้่ป่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

5. เพื่อประเมนิและสอบผู้มสิีทธขิอรับ

ประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวทิยฐานะ

แกผู้่ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

6. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตาม

วงรอบ

1. องค์กรการศึกาที่มศัีกยภาพและ

สนใจที่จะด าเนินการหลักสูตร 

วทบ.ปฏบิัติการฉกุเฉนิการแพทย ์3

 แห่ง

2. องค์กรการศึกษาที่ด าเนินการ

หลักสูตร วทบ.สาขาปฏบิัติการ

ฉกุเฉนิการแพทย ์3 แห่ง

3. องค์กรการศึกษาที่ผ่านการ

รับรองจาก อศป.

4. ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบการแพทยฉ์กุเฉนิระดับ

จงัหวดั ศูนยส่ั์งการ 400 คน

5. รับรององค์กรฝึกอบรมหลักสูตร

ปฏบิัติการแพทยข์ั้นพื้ฐานและชว่ย

ปฏบิัติการแพทยข์ั้นสูงใหม ่10 แห่ง

 และหลักสูตรการปฐมพยาบาลและ

ชว่ยปฏบิัติการแพทยข์ั้นพื้นฐานใหม่

 30 แห่ง

6. องค์กรฝึกอบรมหลักสูตรปฏบิัติ

การแพทยข์ั้นพื้นฐานและชว่ย

ปฏบิัติการแพทยข์ั้นสูงใหมแ่ละ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและชว่ย

ปฏบิัติการแพทยข์ั้นพื้นฐานใหมท่ี่

ผ่านการรับรองจาก อศป. 5 แห่ง

1. แผนงานผลติและพัฒนาบุคลากร

ข้อเสนอแผนการด าเนินงานและแผนการเงิน ปี 2561 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ
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ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งาน

หลกั

ล าดบั
รห

ัสย
ทุธ

ศา
สต

ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ

กจิกรรมหลักที่ 2 การด าเนินการเพื่อ

ขบัเคล่ือน และเตรียมความพร้อมในการให้

และต่ออายปุระกาศนียบัตร

กจิกรรมรองที่ 1 จดัประชมุคณะท างาน

ประเมนิและสอบ 6 คณะ × 10 คร้ัง 

กจิกรรมรองที่ 2 จดัประชมุคณะท างาน

บริหารจดัการระบบต่ออายแุละการจดั

การศึกษาต่อเนื่อง (CEPA) 6 คร้ัง 

กจิกรรมรองที่ 3 การจดัหาวสัดุ  ครุภณัฑ์และ

อปุกรณ์จ าเป็น เพื่อสนับสนุนระบบการ

ประเมนิและสอบการรายงานผลการศึกษา

ฝึกอบรม การให้และต่ออายปุระกาศนียบัตร 

รวมถงึระบบการจดัการศึกษาต่อเนื่อง

กจิกรรมรองที่ 4 จดัให้มกีารสอบและการ

ติดตามการด าเนินการประเมนิและสอบ การ

ให้และต่ออายปุระกาศนียบัตร 8 คร้ัง 

กจิกรรมรองที่ 5 ลูกจา้งโครงการ 6 อตัรา

      2,680,000

กจิกรรมหลักที่ 3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

 โดยติดตามประเมนิผลเพื่อทบทวนและ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

        300,000

7. ลูกจา้งโครงการ 8 คน

8. คณะท างานประเมนิและการสอบ

เพื่อการให้ประกาศนียบัตร

ปฏบิัติการฉกุเฉนิการแพทย ์6 คณะ

9. คณะท างานบริหารจดัการระบบ

การต่ออายปุระกาศนียบัตร

ปฏบิัติการฉกุเฉนิและการศึกษา

ต่อเนื่องด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 

(CEPA)

10. วสัดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ ส าหรับ

การให้ต่ออาย ุประกาศนียบัตร 

(กระดาษประกาศนียบัตร หมกึพิมพ์

 บัตรพลาสติก PVC)

11. ผู้ป่านการศึกษาฝึกอบรมจาก

องค์กรการศึกษาและฝึกอบรมที่ 

อศปง รับรอง

12. ผู้ปฏบิัติการที่ได้รับ

ประกาศนียบัตรแล้วและมคุีณสมบัติ

ในการต่ออาย ุ

13. องค์กรฝึกอบรม ผู้ผ่านการ

ฝึกอบรม และนายจา้ง
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ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งาน

หลกั

ล าดบั
รห

ัสย
ทุธ

ศา
สต

ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ

2 2 17 T11
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01
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-1

7 โครงการพัฒนา

ศูนยว์ชิาการ

เตรียมความ

พร้อมด้าน

การแพทย์

ฉกุเฉนิ 

(Emergency 

Medical 

Preparedness 

Academy 

Center : 

EMPAC )

บุคลากรด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ ผู้

ปฏบิัติการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ 

นักวชิาการ ผู้ปฏบิัติงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1 ต.ค. 60

 - 30 ก.ย.

 60

กจิกรรมหลักที่ 1 บริหารจดัการและพัฒนา

งานศูนยว์ชิาการเตรียมความพร้อมด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ 

กจิกรรมรองที่ 1 ศึกษา วเิคราะห์ พัฒนา

ระบบรูปแบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรและ

หลักสูตรฝึกอบรม   

กจิกรรมรองที่ 2 บริหารจดัการเพื่อสนับสนุน

การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้าน EMS 

ตามบริบท 

กจิกรรมรองที่ 3 ลูกจา้งโครงการ 1 อตัรา

680,000        ศูนย ์

EMPAC

 

ส านักวจิั

ยและ

พัฒนา

วชิาการ

ระดับ 1  มแีผนการด าเนินงานในการ

ด าเนินการของศูนยE์MPACจดั

กจิกรรมการประชมุ/ฝึกอบรม

 ระดับ 2  มกีารสนับสนุนงบประมาณ

ในการเขา้ร่วมประชมุ/อบรม

 ระดับ 3  มกีารจดัประชมุ

คณะกรรมการ/คณะท างาน 

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวขอ้ง

 ระดับ 4  มหีลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะ

ทางด้านการแพทยฉ์กุเฉนิอยา่งน้อย ๑

 หลักสูตร

 ระดับ 5    มผู้ีผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์

ฉกุเฉนิอยา่งน้อย ๒ หลักสูตร

1)  มีศูนย์พฒันาวชิาการและ

เตรียมความพร้อมด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้

ปฏบิัติการด้านการแพทย์

ฉุกเฉินของประเทศไทย ที่

เป็นศูนย์กลางการพฒันา

วชิาการเกีย่วข้อง การพฒันา

หลักสูตร การพฒันารูปแบบ 

การพฒันาคู่มือ ต ารา 

แนวทางปฏบิัติมาตรฐาน 

ส าหรับพฒันาศักยภาพขีด

ความสามารถของผู้ปกิบัติ

การฉุกเฉินเฉพาะทางที่

สอดคล้องกับบริบทของ

สภาพแวดล้อมเหตุการณ์

ต่าง ๆ 

2)  ผู้ปฏบิัติการฉุกเฉิน 

ผู้บริหาร ผู้ปฏบิัติงาน

เกีย่วข้องได้รับการพฒันาขีด

ความสามารถให้มีความ

พร้อมที่จะปฏบิัติการด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ ปลอดภยัทั้งผู้

ปฏบิัติและผู้เจ็บป่วย 

ตลอดจนสังคมโดยรวม ลด

การสูญเสียชีวติและความ

พกิาร

1) เป็นศูนย์พฒันาวชิาการและเตรียมความ

พร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้ปฏบิัติการ 

ประกอบด้วย การพฒันาวชิาการเกีย่วข้อง การ

พฒันาหลักสูตร การพฒันารูปแบบ การพฒันา

คู่มือ ต ารา แนวทางปฏบิัติ มาตรฐาน เป็นต้น

2) เพื่อเป็นศูนย์สนับสนุนการศึกษา การ

ฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การพฒันา

บุคลากร หลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน

3) เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการ ประสาน ประเมิน

 ควบคุมก ากับ การศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตร

เฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

4) เป็นศูนย์ก ากับ ติดตาม มาตรฐานหลักสูตร

เฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน Post 

Graduated Training  Course

5) เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกีย่วข้องทั้งในและต่างประเทศในพฒันา

วชิาการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

ฉุกเฉินด้านต่างๆ ตามบริบท เช่น  การป้องกัน

การบาดเจ็บ การส่งเสริมระบบการแพทย์

ฉุกเฉินที่มีความปลอดภยั การจัดการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินระหวา่งบุคลากรที่เกีย่วข้องลด

อัตราการเสียชีวติและความพกิาร
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ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งาน

หลกั

ล าดบั
รห

ัสย
ทุธ

ศา
สต

ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ

1,260,000     

3 2 15 P4      1,260,000

กจิกรรมหลักที่ 1 ติดตามและปรับแผนพัฒนา

ก าลังคน

        240,000

กจิกรรมรองที่ 1 ประชมุคณะกรรมการพัฒนา

ก าลังคน

กจิกรรมรองที่ 2 น าแผนการพัฒนาก าลังคน

เสนอ อศป.

กจิกรรมรองที่ 3 ลูกจา้งโครงการ 1 อตัรา

กจิกรรมหลักที่ 2 ประสาน สธ.และ อปท.

จดัท าโครงสร้างและกรอบอตัราก าลังคน 

กจิกรรมรองที่ 1 ประชมุร่วมกบั อปท./สธ.4 

คร้ัง

          80,000

กจิกรรมหลักที่ 3 ผลักดัน นฉพ.เป็นผู้ประกอบ

โรคศิลปะ

กจิกรรมรองที่ 1 ประชมุร่วมกบัหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง /สภาวชิาชพีอื่นๆ  3 คร้ัง 15 คน × 

3 คร้ัง  

กจิกรรมรองที่ 2 ลูกจา้งโครงการ 1 อตัรา

        460,000

กจิกรรมหลักที่ 4 จดัท ามาตรการคุ้มครองผู้

ปฏบิัติการ

กจิกรรมรองที่ 1 แต่งต้ังและประชมุ

คณะท างานเพื่อจดัท ามาตรการคุ้มครองผู้

ปฏบิัติการ 

กจิกรรมรองที่ 2 ประสาน กนก.จดัท าร่าง

ประกาศ

          70,000

2. แผนงานการธ ารงรักษาบุคลากร

I-6
1-

02
-0

3-
06

-1
-2

-1
-1

5 โครงการ

บริหารจดัการ

เพื่อพัฒนา

ก าลังคนและ

ธ ารงรักษา

บุคลากร

รวมโครงการที่ 3 1. มกีารประสานกบักระทรวง

สาธารณสุข หรือ อปท.เพื่อจดัท า

โครงสร้าง และกรอบอตัราก าลัง

2. มมีาตรฐานก าหนดต าแหน่งระดับ

นักปฏบิัติการฉกุเฉนิการแพทย ์เจา้

พนักงานฉกุเฉนิการแพทย ์พนักงาน

ฉกุเฉนิการแพทยข์องกระทรวง

สาธารณสุข หรือกรมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือกระทรวงศึกษาธกิาร 

(รวมมหาวทิยาลัยที่อยู่ในก ากบัด้วย)

3. มคีวามร่วมมอืในการผลักดันให้นัก

ปฏบิัติการฉกุเฉนิการแพทยเ์ป็นผู้

ประกอบโรคศิลปะ 

4. มกีารจดัท าระเบียบที่เกี่ยวกบัการ

คุ้มครองผู้ปฏบิัติการ 

5. การประสานความร่วมมอืกบั

ต่างประเทศในการสร้างเครือขา่ยด้าน

ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย

ให้กบัผู้ปฏบิัติการ

1. มกีารประชมุกระทรวง

สาธารณสุข หรือ อปท.เพื่อ

จดัท าโครงสร้าง และกรอบ

อตัราก าลัง

2. มมีาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งระดับ นฉพ. จฉพ.

 พฉพ. ของกระทรวง

สาธารณสุข หรือ อปท. 

หรือกระทรวงศึกษาธกิาร 

(รวมมหาวทิยาลัยที่อยู่ใน

ก ากบัด้วย)

3. มคีวามร่วมมอืในการ

ผลักดันให้นักปฏบิัติการ

ฉกุเฉนิการแพทยเ์ป็นผู้

ประกอบโรคศิลปะ 

4. มรีะเบียบที่เกี่ยวกบัการ

คุ้มครองผู้ปฏบิัติการ และ

การประสานความร่วมมอื

กบัต่างประเทศ 

1. เพื่อติดตามทบทวนการด าเนินงานตาม

แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน

2. เพื่อประสานหาแนวทางจดัท าโครงสร้าง

และกรอบอตัราก าลังร่วมกบักระทรวง

สาธารณสุขและกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อผลักดันให้ นักปฏบิัติการฉกุเฉนิ

การแพทยเ์ป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

4. เพื่อจดัท าระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกบั

ความคุ้มครองผู้ปฏบิัติการ

5. จดัท าขอ้ตกลงร่วมกบัสภาวชิาชพี องค์กร

 หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนในระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิ

6. เพื่อพิจารณาบุคคลที่มคุีณสมบัติสมควร

ได้รับเขม็เชดิชเูกยีรติ

1. คณะท างานพัฒนาก าลังคนใน

ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ

2. คณะท างานจดัท าโครงสร้างและ

กรอบอตัราก าลัง (ร่วมกบักระทรวง

สาธารณสุข และกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น)

3. วทิยาลัยแพทยฉ์กุเฉนิแห่ง

ประเทศไทย

4. ส านักสถานพยาบาลและการ

ประกอบโรคศิลปะ 

5. สภาวชิาชพีอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง

6. คณะท างานจดัท ามาตรการ

คุ้มครองผู้ปฏบิัติการ

7. ผู้ปฏบิัติการที่ได้รับ

ประกาศนียบัตร

8. สถาบันที่ผลิตแพทยเ์วชศาสตร์

ฉกุเฉนิ ที่วทิยาลัยแพทยฉ์กุเฉนิแห่ง

ประเทศไทยรับรองแล้ว

9. Sinclair Community Collage

10. ผู้สมควรได้รับเขม็เชดิชเูกยีรติ
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ระยะ

เวลา

ด าเนินงา

น

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งาน

หลกั

ล าดบั
รห

ัสย
ทุธ

ศา
สต

ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ

กจิกรรมหลักที่ 5 จดัท าขอ้ตกลงร่วมกบัสภา

วชิาชพีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทั้ง

ในและ ตปท.ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน

กจิกรรมรองที่ 1 ท าขอ้ตกลงร่วมกบัสถาบันที่

ผลิตแพทยเ์วชศาสตร์ฉกุเฉนิ

กจิกรรมรองที่ 2 ท าขอ้ตกลงในการพัฒนา

อาจารยฝึ์กอบรมกบั Sinclair Community 

Collage

          10,000

กจิกรรมหลักที่ 6  มอบเขม็เชดิชเูกยีรติ

ประจ าปี

กจิกรรมรองที่ 1 แต่งต้ัง/ประชมุคณะกรรมการ

กจิกรรมรองที่ 2 จดัท าเกณฑ์การคัดเลือก

กจิกรรมรองที่ 3  แจง้จงัหวดัพิจารณาผู้ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์

กจิกรรมรองที่ 4  กรรมการพิจารณาเสนอ 

กพฉ.เห็นชอบ

กจิกรรมรองที่ 5  พิธกีารมอบ/วาระแห่งปี 

ของ สพฉ.

400,000        
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ล าดบั

ยทุ
ธศ

าส
ตร

์

ตวั
ชี้ว

ดั

แผ
นง

าน

รห
ัสโ

คร
งก

าร

ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

18,190,000   

1 3 20 P5 รวมโครงการที่ 1 2,000,000     

กจิกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบการ

ประเมนิและสอบการรายงานผล

การศึกษาฝึกอบรม การให้และต่ออายุ

ประกาศนียบัตร รวมถงึระบบการจดั

การศึกษาต่อเนื่อง

400,000        มรีะบบสนับสนุนการประเมนิและสอบ

การรายงานผลการศึกษาฝึก+L6+M6

กดท

กจิกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโปรแกรม

ประเมนิภาวะผู้ป่วยฉกุเฉนิ

(Preauthorize) และระบบการรับเร่ือง

ร้องเรียน

1,000,000      มรีะบบประเมนิภาวะผู้ป่วยฉกุเฉนิ และรับ

เร่ืองร้องเรียนที่มปีระสิทธภิาพ สามารถที่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกและองค์กรที่

เกี่ยวขอ้ง

กจิกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศบริหารกองทุน

100,000        มรีะบบสารสนเทศในการบริหารงบ

กองทุนที่ถกูต้อง และมปีระสิทธภิาพ

กจิกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบ

สารสนเทศรองรับการบริหารยทุธศาสตร์

500,000        มรีะบบสารส+N9นเทศการแพทยฉ์กุเฉนิ

ในงานการแ+N9พทยฉ์กุเฉนิ แล+L6+M6

แผนการด าเนินงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

1.แผนงานพัฒนากลไกการอภบิาลระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ
I-6

1-
03

-1
0-

01
-1

-2
-2

-2
0 โครงการพัฒนา

ขอ้มลู สารสนเทศ

การแพทยฉ์กุเฉนิ

1. เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพในการบริการระบบ

สารสนเทศการแพทยฉ์กุเฉนิ รวดเร็วมากขึ้น

2. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ในส่วนของการบริหาร

งบประมาณ การรายงานเบิกจา่ยส าหรับผู้บริหาร 

การติดตามผลการด าเนินงาน และการรายงานผล

การด าเนินงานตามตัวชี้วดัของสถาบันการแพทย์

ฉกุเฉนิแห่งชาติทั้งระบบ

3. เพื่อให้มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศการประเมนิ

ภาวะผู้ป่วยฉกุเฉนิ และรับเร่ืองร้องเรียนที่สามารถ

เชื่อมโยงและใชร่้วมกบัหน่วยงานและองค์กรที่

เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิัติงานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

๒.๔ เพื่อพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศในการ

ตัดสินใจเชงินโยบาย ได้อยา่งทันท่วงที

ส านัก/กลุ่ม ภายใน

สถาบันการแพทย์

ฉกุเฉนิ และ

หน่วยงานและ

องค์กรที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการปฏบิัติงาน

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

1 ตค.2560 - 

30 กย 2561  มรีะบบสารสนเทศ

การแพทยฉ์กุเฉนิในงาน

การแพทยฉ์กุเฉนิ และมี

ระบบขอ้มลูสารสนเทศ

เพื่อการจดัการ
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ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2 3 19 k19 รวมโครงการที่ 2      1,580,000

กจิกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงกฎ 

ระเบียบฯ  จดัประชมุระดมความคิดเพื่อ

พัฒนาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

ประกาศ และหลักเกณฑ์ตาม

พระราชบัญญัติการแพทยฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 

2551

        750,000

กจิกรรมรองที่ 1.1 จดัประชมุระดม

ความคิดเพื่อพัฒนาปรับปรุง กฎ ระเบียบ

 ขอ้บังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ตาม

พระราชบัญญัติการแพทยฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 

2551

กจิกรรมรองที่ 1.2  จดัพิมพ์หนังสือกฎ กจิกรรมหลักที่ 2 การคุ้มครองสิทธผู้ิป่วย

ฉกุเฉนิ  ประชมุคณะท างานเพื่อท าหน้าที่

ตรวจสอบ และรับเร่ืองร้องเรียนการ

กระท าที่อาจจะผิดต่อกฎหมายการแพทย์

ฉกุเฉนิ งานตามนโยบายของ

คณะกรรมการการพทยฉ์กุเฉนิ (UCEP) 

        830,000

กจิกรรมรองที่ 2.1 ประชมุคณะท างาน

เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ และรับเร่ือง

ร้องเรียนการกระท าที่อาจจะผิดต่อ

กฎหมายการแพทยฉ์กุเฉนิ งานตาม

นโยบายของคณะกรรมการการแพทย์

ฉกุเฉนิ (UCEP) หรือกรณีที่มผีลกระทบ

ต่อสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิ โดยสรุป 

และจดัท ารายงานปัญหาอปุสรรคที่

เกี่ยวขอ้งเพื่อให้เลขาธกิาร หรือ

คณะกรรมการการแพทยฉ์กุเฉนิเพื่อทราบ

 หรือพิจารณาเพื่อมมีติต่อไป 

I-6
1-

05
-0

9-
02

-1
-2

-1
-3

2  จ านวนกฎ ระเบียบ 

ขอ้บังคับ กฎหมายต่างๆ

 และแนวทางปฏบิัติ 

ตามแผนที่ก าหนดในปี 

61 และมผีลการ

ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน

1.   ประชาชน และ

ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบังาน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

2.   ผู้ปฏบิัติการ 

หน่วยปฎบิัติการ 

สถานพยาบาล ใน

ระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิ

3.   พนักงานและ

ลูกจา้งของสถาบัน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

แห่งชาติ

1. เพื่อให้ได้กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และ

หลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉ์กุเฉนิ  

พ.ศ. 2551

2. เพื่อเผยแพร่กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ 

และหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการแพทย์

ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2551  

3. เพื่อให้มกีระบวนการตรวจสอบ รับเร่ืองร้องเรียน

ในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ และกรณี การไมป่ฏบิัติ

ตามกฎหมายวา่ด้วยการแพทยฉ์กุเฉนิ หรือกระท า

การฝ่าฝืนตามนโยบาย “ผู้ป่วยฉกุเฉนิวกิฤติ มสิีทธิ

ทุกที”่ ซ่ึง กพฉ. มอบหมายให้สถาบันดูแล

รับผิดชอบบริหารจดัการการแพทยฉ์กุเฉนิทั้งระบบ

4. เพื่อให้การบังคับใชก้ฎหมายตามหมวด 3 และ

หมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติการแพทยฉ์กุเฉนิ พ.ศ.

2551 รวมตลอดถงึอนุบัญญัติที่ออกตาม

พระราชบัญญัติการแพทยฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2551 

เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ 

โครงการพัฒนา

ปรับปรุง กฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ

 ประกาศ และ

หลักเกณฑ์ ตาม

พระราชบัญญัติ

การแพทยฉ์กุเฉนิ 

พ.ศ. 2551 และ

คุ้มครองสิทธผู้ิป่วย

ฉกุเฉนิ และบังคับ

ใชก้ฎหมาย

การแพทยฉ์กุเฉนิ

1. มีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ และ

แนวทางปฏบิัติ ตามแผนที่ก าหนดไว้

 2. มีการเผยแพร่กฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน 

และกฎหมายทีเกีย่วข้องเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การท างาน และเผยแพร่ความความเข้าใจแก่

ประชาชน

3. มีผลการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน หรือการ

คุ้มครองสิทธขิองประชาชน รวมตลอดถึงการ

บังคับใช้กฎหมายต่อหน่วยปฏบิัติการ ผู้

ปฏบิัติการ สถานพยาบาล

สจฉ

สอก.

สวก.

สปค

ตค. 60 - กย. 

61
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ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

5. ด าเนินการเพื่อให้กระบวนการควบคุมคุณธรรม

ของพนักงาน และลูกจา้งของสถาบัน ฯ เป็นไปตาม

กฎระเบียบ ค่านิยมองค์กร และประมวลจริยธรรม

ของสถาบัน 

6. เพื่อให้กระบวนการด าเนินการทางคดีปกครอง 

คดีอาญา คดีแพ่ง รวมตลอดถงึการบังคับคดี ให้

เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและถกูต้องกบั

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 กจิกรรมรองที่ 2.3 ประชมุสัมมนา 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรืออบรมเพื่อให้

ความรู้ความเขา้ใจกฎหมายการแพทย์

ฉกุเฉนิ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการท างาน เชน่ การด าเนินการทาง

วนิัย ความรับผิดทางละเมดิของเจา้หน้าที่

 พ.ศ. 2539 เป็นต้น

 กจิกรรมรองที่ 2.4  จดัประชมุ

คณะกรรมการ หรือคณะท างานเฉพาะ

เร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบัการสืบขอ้เท็จจริง การ

ด าเนินการทางวนิัย ความรับผิดทาง

ละเมดิของเจา้หน้าที่ การด าเนินคดีตาม

กฎหมาย และการบังคับคดี 

กจิกรรมรองที่ 2.5 ลูกจา้งโครงการ 1 

อตัรา
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ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

       670,000

กจิกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิของผู้ประสบภยัจากรถ

กจิกรรมรองที่ 1 ประชมุคณะท างาน

พัฒนาระบบการแพทยฉ์กุเฉนิของ

ผู้ประสบภยัจากรถ

กจิกรรมรองที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อประชมุ

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานฯ และ

ติดตามจงัหวดัที่มปีัญหา เ

กจิกรรมรองที่ 3   จา้งเหมาเจา้หน้าที่

สนับสนุนงานการจดัหารายได้ 1 คน 

กจิกรรมรองที่ 4 จดัท าเอกสารสนับสนุน

การเรียกเกบ็ 

กจิกรรมรองที่ 5  พัฒนารูปแบบแนวทาง

ในการปฏบิัติงานและวธิกีารสนับสนุน

        400,000 จ านวนรายได้จากการ

ด าเนินงาน

1. จ านวนผู้ประสบภยัจากรถเขา้ถงึสิทธิ

ประโยชน์จากกองทุนคุ้มครอง

ผู้ประสบภยัจากรถและเรียกเกบ็ค่าน าส่ง

เขา้กองทุน

2. ประชาชนสามารถเขา้ถงึระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิได้ครอบคลุมมากขึ้น

3. กองทุนการแพทยฉ์กุเฉนิมรีายได้เพิ่ม

มากขึ้นจากแหล่งอื่นที่ไมใ่ชง่บประมาณ

ของรัฐ

สสป.

กจิกรรมหลักที่ 2 การระดมทุนเพื่อ

สนับสนุนระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ

กจิกรรมรองที่ 1 ประชมุคณะท างาน 

EMS 1669 Smart Card

กจิกรรมรองที่ 2 ด าเนินการรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ ์

กจิกรรมรองที่ 3 ก ากบัติดตามผลการ

ด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

กจิกรรมรองที่ 4 จดัท าเอกสาร

ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่

        235,500

กจิกรรมหลักที่ 3 จดัท าแนวทางการ

จดัหางบประมาณจากแหล่งอื่น  ตาม

มาตรา 33, 34, 35

          34,500

1) เพื่อให้สามารถด าเนินการจดัหารายได้เขา้

กองทุนการแพทยฉ์กุเฉนิได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

2) เพื่อพัฒนารูปแบบและขั้นตอนการด าเนินการให้

มปีระสิทธภิาพให้มจี านวนรายรับจาก

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถเพิ่มขึ้น

3) เพื่อเพิ่มการเขา้ถงึระบบการแพทยฉ์กุเฉนิของ

สมาชกิและให้มรีายได้หลังหักค่าบริหารจดัการของ

บัตรสมาชกิ

4) เพื่อให้มฐีานขอ้มลูแหล่งงบประมาณสนับสนุน

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

1. จงัหวดัที่สมคัร

โครงการพัฒนา

ระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิของ

ผู้ประสบภยัจากรถ

2. เจา้หน้าที่

รับผิดชอบ พรบ.รถ 

(โรงพยาบาล)

3. ผู้ประสบภยัจาก

รถที่สามารถเรียก

เกบ็ค่าน าส่งได้

4. ประชาชน/

อาสาสมคัรที่สมคัร

บัตรสมาชกิ (EMS 

Smart Card)

ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2560 

ถงึ กนัยายน 

2561

P5

I-6
1-

08
-0

6-
06

-2
-1

-2
-5

3 โครงการพัฒนา

ระบบการจดัหา

รายได้กองทุน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

รวมโครงการที่ 33 3 18
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ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

4 3 18 P5

I-6
1-

08
-0

3-
07

-2
-1

-2
-1

1 โครงการจดัท าค า

ของบประมาณ ปี 

2561

เพื่อจดัหารายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ส าหรับ

บริหารจดัการของสถาบัน สนับสนุนการพัฒนา

ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ และชดเชยปฏบิัติการ

ฉกุเฉนิ โดยการมส่ีวนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร

 - พนง.สพฉ.

 - สธ.

 - สงป./

กรมบัญชกีลาง/กพร.

 - สปสช.

1 ตค 60 - 30 

ก.ย 61

กจิกรรมหลักที่ 1 : การทบทวนเป้าหมาย

 ตัวชี้วดั ผลผลิต และจดัท าขอ้เสนอ

งบประมาณ ปี 2562 

กจิกรรมหลักที่ 2 : การจดัท าแผนการ

ด าเนินงานและแผนการเงิน สถาบัน

การแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชาติ ปี 2562

กจิกรรมหลักที่ 3 : ค่าจดัท าเอกสาร

ประกอบการชี้แจงงบประมาณ และ CD 

กจิกรรมหลักที่ 4 ประชมุแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ระหวา่ง ส านักงบประมาณ 

กรมบัญชกีลาง บริษัททริสคอปเปอร์

เรชั่นจ ากดั และหน่วยงานปฏบิัติในพื้นที่ 

ประจ าปี 2561

        580,000 ระดับความส าเร็จตาม

ขั้นตอนการจดัท าค าขอ

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี

มรีายได้ในการบริหารจดัการของสถาบัน 

สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิ และชดเชยปฏบิัติการฉกุเฉนิที่

เพียงพอ

สยศ
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ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

5 3 18 P5 1,000,000     

กิจกรรมหลกัที่ 1จดัประชมุ

คณะกรรมการบริหารกองทุน

          50,000 สสป

กิจกรรมหลกัที่ 2 สนับสนุนเขา้ร่วม

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพด้วยระบบ

จา่ยตรง จ านวน 12 จงัหวดั

        300,000

กิจกรรมหลกัที่ 3 ตรวจสอบการเบิกจา่ย 

(Financial Auditing) และลงพื้นที่

ติดตามการใชจ้า่ยเงินกองทุน

กิจกรรมรองที่ 1 ประชมุคณะท างาน

พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารกองทุน

และปรับปรุงระบบการตรวจสอบทาง

การเงิน  (Financial Auditing) 

กิจกรรมรองที่ 2 ลงพื้นที่ชี้แจงแนว

ทางการใชจ้า่ย/ติดตามตรวจสอบการ

เบิกจา่ย

        380,000

กิจกรรมหลกัที่ 4 จดัท าคู่มอืบริหาร

จดัการกองทุน ปี 61 

- พิมพ์คู่มอืบริหารกองทุนและค่าจดัส่ง

- พิมพ์คู่มอืแนวทางในการด าเนินการอื่น

270,000

1. เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ

กองทุน

2. เพื่อพัฒนาขอ้เสนอเชงินโยบายในการพัฒนา

ระบบการจา่ยและการตรวจสอบการจา่ย 

(Financial Auditing)

 3. เพื่อขยายพื้นที่การพัฒนาประสิทธภิาพด้วย

ระบบจา่ยตรงทั่วประเทศ

 4. เพื่อให้มคู่ีมอืแนวทางในการใชจ้า่ยที่สามารถใช้

เป็นแนวทางให้หน่วยปฏบิัติการใชอ้า้งองิ

 จ านวนจงัหวดัที่เขา้ร่วม

โครงการจา่ยตรง (แห่ง)

 1. จ านวนจงัหวดัที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ

จา่ยตรงเพิ่มขึ้น ไมน่้อยกวา่ 12 จงัหวดั

2. มคู่ีมอืบริหารกองทุนที่สามารถใช้

อา้งองิการเบิกจา่ยได้I-6
1-

07
-0

6-
07

-2
-3

-1
-0

0 โครงการพัฒนา

ประสิทธภิาพของ

การบริหารกองทุน

ส่วนกลางและ

ระดับจงัหวดั

รวมโครงการที่ 5

1. ส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั

ทุกจงัหวดั

2. หน่วยปฏบิัติการ

ทั่วประเทศ

ตุลาคม 2560

 – กนัยายน 

2561
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ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

4,180,000     

1) เพื่อสรรหาประเด็น จงัหวดัน าร่อง และทีมผู้วจิยั 

ในการศึกษาพัฒนารูปแบบการจดับริการการแพทย์

ฉกุเฉนิในระดับพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายไุทย

 ในการร่วมพัฒนาโครงการวจิยัสู่การน าไปใช้

ประโยชน์

1 ตุลาคม 60 - 

30  กนัยายน 

2561

กิจกรรมหลกัที่ 1 : การบริหารจดัการ

งานวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

กจิกรรมรองที่ 1.1 : การประชมุ ก ากบั

และติดตามความกา้วหน้า

กจิกรรมรองที่ 1.2 : จดัจา้งผู้ประสานงาน

โครงการ ติดตามและสนับสนุนงานวจิยั 1

 คน

434,080        กลุ่มงานวจิยั

2)  เพื่อบริหารจดัการงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

ต้ังแต่กระบวนการพัฒนาโครงการวจิยั การจดัจา้ง 

การประชมุชี้แจง การก ากบั ติดตาม สนับสนุนให้

เกดิงานวจิยัที่มคุีณภาพตามเป้าหมาย

กิจกรรมหลักที่ 2 : ศึกษาวิจัยพัฒนา

รูปแบบฯ ด้วยการมีส่วนร่วมของ 3 กลุ่ม 

ตามแผนงาน โครงการวิจัย 

กิจกรรมรองที่ 2.1 : การศึกษาสถานการณ์

ปัจจุบันการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย 

กิจกรรมรองที่ 2.2 : ศึกษาวจิัยพฒันา

รูปแบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม

ส าหรับผู้สูงอายุป่วยฉุกเฉิน กิจกรรมรองที่ 

2.3 : ติดตามประเมินผลต้นแบบศูนย์กลาง

การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส าหรับ 

ผู้สูงอายุเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ 

      3,500,000

3)  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพด้านการวจิยั

แกน่ักวจิยัทั้งส่วนกลางและนักวจิยัพื้นที่

กจิกรรมหลัก 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

 EMS ทั้งใน สพฉ. และเครือขา่ยด้านการ

เขยีนโครงร่างวจิยั

72,600          

4) เพื่อรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์ สังเคราะห์ และ

จดัการความรู้ คืนขอ้มลูงานวจิยัการพัฒนาระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิส าหรับผู้สูงอาย ุทั้งระดับนโยบาย

และระดับพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวชิาการสู่

สาธารณชน

กจิกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุน

บุคลากรใน สพฉ.ด าเนินการศึกษาวจิยัใน

งานที่รับผิดชอบ

173,320        

1) มรีายงานวจิยั 

“การศึกษาสถานการณ์

ปัจจบุันการจดับริการ

การแพทยฉ์กุเฉนิ

ส าหรับผู้สูงอายใุน

ประเทศไทย” 1 เร่ือง

2) มรีายงานวจิยั เร่ือง 

“การพัฒนารูปแบบ

บริการการแพทย์

ฉกุเฉนิที่เหมาะสม

ส าหรับผู้สูงอาย”ุ  โดย

มส่ีวนร่วมของ

เครือขา่ย” 1 เร่ือง

1)  มต้ีนแบบศูนยก์ลางด้านบริการ

การแพทยฉ์กุเฉนิส าหรับผู้สูงอายทุี่

เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ มรีะบบสนับสนุนการ

ปฏบิัติการฉกุเฉนิส าหรับผู้สูงอายปุ่วย

ฉกุเฉนิ หน่วยปฏบิัติการฉกุเฉนิทุกระดับมี

ความรู้ความสามารถในการปฏบิัติการ

ฉกุเฉนิส าหรับผู้ป่วยสูงอายปุ่วยฉกุเฉนิ 

และมกีารประสานการท างานหรือบูรณา

การร่วมกนัระหวา่งภาคีเครือขา่ยที่

เกี่ยวขอ้งทั้งหน่วยงานด้านสุขภาพท้องถิ่น

และหน่วยงานอื่นๆ

2)  เกดิองค์ความรู้ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

และผู้สูงอายเุพื่อเป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายและพัฒนาระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิส าหรับกลุ่มผู้สูงอายทุี่

เจบ็ป่วยฉกุเฉนิของประเทศไทยให้มี

คุณภาพ

มาตรฐานและเพื่อท าการศึกษาวจิยัต่อ

ยอดต่อไป

3)  เกดิการพัฒนานักวจิยัด้านการแพทย์

ฉกุเฉนิและผู้สูงอายเุพิ่มขึ้นและเกดิ

เครือขา่ยนักวจิยัด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

และผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนา

และบริหารจดัการ

ความรู้จาก

งานวจิยัด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

รวมโครงการที่ 6

1)  ชุมชนผู้จัดระบบ

บริการฯ ได้แก่ 

ผู้ปฏบิัติงาน 

เจ้าหน้าที/่หน่วยงาน

ในจังหวดัที่เกีย่วข้อง 

2)  นักวชิาการที่เป็น

อาจารย์มหาวทิยาลัย

และนักวจิัยในพื้นที่ 

3)  นักวจิัยส่วนกลาง 

ได้แก่ สพฉ. กระทรวง

 สธ กรม กอง 

สถาบันที่เกีย่วข้องผู้

ปฏบิัติการฉุกเฉินทุก

ระดับ 

6 3 21 P5
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ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

1,180,000

1. เฝ้าระวงัผลกระทบต่อภาพลักษณ์

องค์กร/ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ และ

วางแผนตอบโต้ขา่ว เผยแพร่ส่ือความรู้

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิที่ถกูต้องสู่กลุ่มเส่ียง

และประชาชนทั่วไป

500,000

2.ประสานงาน ติดตาม สร้างความรู้แก่

บุคลากรในสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิ

แห่งชาติ ส่ือมวลชน ผู้จดัรายการ ผู้จดั

ละคร ภาพยนตร์และจดักจิกรรม

ประชาสัมพันธก์ารแพทยฉ์กุเฉนิร่วมกบั

เครือขา่ยต่างๆ

300,000

3. จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ สนับ

สนับสนุนงานส่ือสารประชาสัมพันธ์

164,000

4. จดัจา้งลูกจา้งโครงการ ๑ อตัรา 216,000

1. บุคลากรในสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิ

แห่งชาติ มคีวามรู้และทักษะในการ

ส่ือสารสาธารณะเร่ืองการแพทยฉ์กุเฉนิ 

2. ประชาชนมคีวามตระหนักถงึสิทธแิละ

หน้าที่ ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเอง

และผู้อื่นด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

3. ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการ

เรียกใชร้ะบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ 

ผ่านสายด่วน ๑๖๖๙ อยา่งถกูต้องเพิ่มขึ้น

กลุ่มส่ือสาร

องค์การ

7 5 32 P8

I-6
1-

05
-0

9-
02

-1
-2

-1
-3

2 รวมโครงการที่ 1

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันการแพทย์

ฉกุเฉนิแห่งชาติและเครือขา่ยการแพทยฉ์กุเฉนิมี

เคร่ืองมอืและศักยภาพในการประชาสัมพันธใ์ห้

ประชาชนมคีวามรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและ

ผู้อื่น การขอความชว่ยเหลือการอ านวยความ

สะดวกต่อการให้บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ

2.เพื่อเพิ่มความรู้ความขา้ใจในการเรียกใชร้ะบบ

บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ ผ่านสายด่วน 1669 อยา่ง

ถกูต้อง

1. บุคลากรใน

สถาบันการแพทย์

ฉกุเฉนิแห่งชาติ

2. เครือขา่ยส่ือสาร

องค์การต่างๆที่มี

บทบาทในด้านการ

เผยแพร่ความรู้

การแพทยฉ์กุเฉนิสู่

ประชาชน

3. ประชาชนทั่วไป

ตค.60-กย.61

โครงการพัฒนา

ศักยภาพเครือขา่ย

ประชาสัมพันธ์

การแพทยฉ์กุเฉนิ

ตามตัวชี้วดัแผน

หลักการแพทยฉ์กุเฉนิ 

ฉบับที่ 3 ตัวชี้วดัที่ 5.2 

ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ที่มี

ความรู้เบื้องต้นในการ

ดูแลตนเองและผู้อื่น 

การขอความชว่ยเหลือ 

การอ านวยความสะดวก

ต่อการให้บริการ

การแพทยฉ์กุเฉนิ
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ล าดบั
ยทุ

ธศ
าส

ตร
์

ตวั
ชี้ว

ดั

แผ
นง

าน

รห
ัสโ

คร
งก

าร

ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
กลุ่ม

เป้าหมาย
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน
 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ

 ตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

8 3 K44, 

K52

P5 โครงการสนับสนุน

การประชมุ กพฉ.

กิจกรรมหลกัที่1  สนับสนุนการประชุม 

กพฉ.และคณะอนุกรรมการ

      7,000,000 สยศ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๐ – ๓๐ 

กนัยายน ๒๕๖๑
กจิกรรมรองที่ 1 การประชมุ กพฉ.

   กจิกรรมรอง 1.1 การจดัประชมุ กพฉ.

กจิกรรมรอง 1.2 ค่าจา้งผู้ปฏบิัติงาน 

(ลูกจา้งโครงการ)  

กิจกรรมรองที่ 2 การประชมุ

คณะอนุกรรมการ 10 คณะ

I-6
1-

08
-0

2-
05

-2
-1

-2
-5

1 ๑. จดัประชมุคณะกรรมการการแพทยฉ์กุเฉนิ เพื่อ

พิจารณาก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ออก

ขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกบัระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิ ตลอดจนก าหนดนโยบายการ

บริหารงานของสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชาติ 

ให้ขอ้เสนอแนะ ค าปรึกษา และแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาหรืออปุสรรคอนัเกดิจากการด าเนินงาน

เกี่ยวกบัการแพทยฉ์กุเฉนิต่อคณะรัฐมนตรี

 ๒ จดัประชมุคณะอนุกรรมการและคณะท างาน

ภายใต้ กพฉ. เพื่อกล่ันกรอง และให้ค าปรึกษาต่อ 

กพฉ. เกี่ยวกบันโยบายและแนวทางทางในการกไ้ข

ปัญหา จดัท าร่าง ขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ

 เกี่ยวกบัระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ เสนอนโยบายการ

บริหารงาน แผนการด าเนินงาน และตัวชี้วดัต่อ 

กพฉ. รวมทั้งขบัเคล่ือน ก ากบัและประเมนิผลการ

ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือ

ยทุธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย 

๑ ประชมุ

คณะกรรมการ

การแพทยฉ์กุเฉนิ 

เดือนละ ๑ คร้ัง  ๒

 ประชมุ

คณะอนุกรรมการ

และคณะท างาน 

จ านวน ๑๐ คณะ 

เดือนละ ๑ คร้ัง

1. ตัวชี้วดักจิกรรมการ

ประชมุคณะกรรมการ

การแพทยฉ์กุเฉนิ 

-มกีารจดัการประชมุ

คณะกรรมการ

การแพทยฉ์กุเฉนิตาม

แผนงานที่ก าหนด

-มรีายงานการประชมุ

ครบถว้น ถกูต้องที่ผ่าน

การรับรองจาก กพฉ.  

-มกีารเผยแพร่มติการ

ประชมุคณะกรรมการ

การแพทยฉ์กุเฉนิทาง

เวบ็ไซต์ สพฉ.

2. ตัวชี้วดักจิกรรมการ

ประชมุ

คณะอนุกรรมการภายใต้

 กพฉ.

มมีาตรฐาน หลักเกณฑ์ ขอ้บังคับ ระเบียบ

 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกบัระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิ มกีารก าหนดนโยบายการ

บริหารงานของสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิ

แห่งชาติ มขีอ้เสนอแนะ หรือค าปรึกษา 

หรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือ

อปุสรรคอนัเกดิจากการด าเนินงาน

เกี่ยวกบัการแพทยฉ์กุเฉนิเสนอต่อรัฐมนตรี
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12,515,500   

1 4 22 P6      3,500,000

ตค.60 - กย.61 กจิกรรมหลักที่ 1 ประสานงาน ประชมุ/

 จดัเวทีหารือ หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกบั

การแพทยฉ์กุเฉนิ

        800,000

กจิกรรมหลักที่ 2 งบบริหารจดัการ 

ส าหรับการลงพื้นที่สนับสนุน/พัฒนา/

ติดตาม/แกไ้ขปัญหา (จนท.สพฉ.) 13 

เขต

      1,000,000

กจิกรรมหลักที่ 3 ค่าสนับสนุนการ

ปฏบิัติงานของผู้แทน สพฉ. ในระดับ

จงัหวดั 13 เขต

        380,000

กจิกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพ และ

ฝึกอบรมผู้ประสานงานเขต

100,000

กจิกรรมหลักที่ 5 ประสานติดตาม และ

ประชมุเครือขา่ยภาคประชาชน และ

ภาคเอกชนที่ไมแ่สวงหาผลก าไร

500,000

กจิกรรมหลักที่ 6 ลูกจา้งโครงการ 4 

อตัรา

720,000

 งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

I-6
1-

04
-0

4-
02

-1
-2

-1
-2

2 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนให้มี

ระบบประสานงาน 

ระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

รวมทั้งเครือขา่ย

ภาคต่างๆ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มรีะบบ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งเครือขา่ยภาคต่างๆ

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิในเขตสุขภาพ

1. หน่วยงานในสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข

2. หน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวขอ้งนอกสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข

รวมโครงการที่ 1

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน

ให้ภาคีเครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้งเขา้มา

มส่ีวนร่วมกนัในการพัฒนาระบบ

กาแรพทยฉ์กุดเฉนิ

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง

เครือขา่ยภาคต่างๆ มส่ีวนร่วม

สนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิให้ประชาชนสามารถเขา้ถงึได้

2. หน่วยงานในเขตสุขภาพมกีาร

ด าเนินการพัฒนาระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิในพื้นที่

สปพ

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ข้อเสนอแผนการด าเนินงานและแผนการเงิน ปี 2561 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

     2,065,500

ตค.60 - กย.61 กจิกรรมหลักที่ 1 การเตรียมการจดั

ประชมุและเขา้ร่วมประชมุการแพทย์

ฉกุเฉนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับชาติ

        300,000 สปพ

 กจิกรรมหลักที่ 2 จดัประชมุ

คณะท างานจดัท าคู่มอืการด าเนินงาน

และบริหารจดัการระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        200,000

กจิกรรมหลักที่ 3 ประชมุการขบัเคล่ือน

งานใน อบจ..

        200,000

กจิกรรมหลักที่ 4 การชี้แจงติดตามและ

ลงพื้นที่เพื่อพัมนางานการแพทยฉ์กุเฉนิ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        770,000

กจิกรรมหลักที่ 5 ประชมุคณะท างาน 

อปท.

        150,000

กจิกรรมหลักที่ 6 บริหารจดัการ

สนับสนุนการพัฒนาเครือขา่ยภาค

ประชาชนและชมุชน โดยส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาเครือขา่ยภาค

ประชาชนและชมุชนเพื่อให้ผู้ป่วยฉกุเฉนิ

เขา้ถงึบริการและประชาชนเขา้ถงึ

ความรู้ในการป้องกนัตนเองฯ

445,500

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือ

กรุงเทพมหานคร มกีาร

ด าเนินงานและบริหารจดัการ

ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิตามเกณฑ์

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีาร

ด าเนินงานและบริหารจดัการระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิในระดับท้องถิ่น

และพื้นที่ในการให้บริการประชาชน

2. เครือขา่ยการแพทยฉ์กุเฉนิของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินงานและพัฒนาระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิ

2 4 23 P6
I-6

1-
04

-0
4-

03
-1

-2
-1

-2
3  โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการ

ด าเนินงาน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ

บริหารจดัการระบบการแพทยฉ์กุเฉนิใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา

ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มอีาสา

ฉกุเฉนิ (อฉช.) และการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนและเครือขา่ยภาคประชาชน

1. กรุงเทพมหานครและ

องค์กรบริหารส่วนจงัหวดัมี

การบริหารจดัการระบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิในท้องถิ่น

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน

 7 แห่ง

2. จงัหวดัที่มที้องถิ่น

มากกวา่ร้อยละ 75 ซ่ึง

ผู้ป่วยฉกุเฉนิในเขตท้องถิ่น

นั้นได้รับปฏบิัติการฉกุเฉนิ

กอ่นถงึโรงพยาบาล จ านวน

 40 จงัหวดั

รวมโครงการที่ 2
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

3 S4 K26 P6
I-6

1-
08

-0
3-

08
-2

-1
-1

-1
4 บุคลากรการแพทยฉ์กุเฉนิ 1 ตุลาคม 2560

 – 30 กนัยายน

 2561

กจิกรรมหลักที่ 1 จดัท าแผน

ยทุธศาสตร์ด้านวเิทศสัมพันธข์องสพฉ. 

ให้สอดคล้องกบันโยบายหลักของ

องค์การและแผนพัฒนาการองค์การ 

กจิกรรมหลักที่ 2 ประสานงานและ

ด าเนินการด้านวเิทศสัมพันธ ์

กจิกรรมหลักที่ 3 ติดตาม ประเมนิผล 

และรายงานความกา้วหน้าในการ

ด าเนินงานต่างๆ  

กจิกรรมหลักที่ 4 เป็นศูนยข์อ้มลูและ

เผยแพร่ภารกจิด้านวเิทศสัมพันธข์อง

สพฉ.

500,000        มแีผนกลยทุธง์านวเิทศสัมพันธ์

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ และ

ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้

มแีผนกลยทุธง์านวเิทศสัมพันธด้์าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ และแผนการ

ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั

สยศ./

งาน

วเิทศ

สัมพันธ์
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

3,000,000     

วตัถปุระสงค์หลัก

เพื่อให้สถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานกลาง/ศูนยก์ลาง ในการ

ประสานความร่วมมอืทั้งทางวชิาการและ

การปฏบิัติการทางการแพทยฉ์กุเฉนิ 

รวมทั้งการจดัการภยัพิบัติด้าน

สาธารณสุข ในระดับอาเซียนและ

นานาชาติ

วตัถปุระสงค์เฉพาะ

  ๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้เกดิการบริหาร

จดัการและแนวทางการปฏบิัติการด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิในภาวะภยัพิบัติ ของ

ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ใน

ภมูภิาคอาเซียน ให้มมีาตรฐานที่

ใกล้เคียงกนัและเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

  ๒.๒ เพื่อสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืใน

การชว่ยเหลือด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ และ

การจดัการภยัพิบัติทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข ทั้งด้านการแลกเปล่ียนทาง

วชิาการ ขอ้มลูสารสนเทศ และการ

บุคลากรด้านการแพทย์

ฉกุเฉนิและการจดัการภยั

พิบัติด้านสาธารณสุข ทั้ง

ของประเทศไทย และ

ประเทศอื่น ๆ ในภมูภิาค

อาเซียน และประเทศที่อยู่

นอกภมูภิาคอาเซียน

ตุลาคม 2560 –

 กนัยายน 2561

        779,600 ระดับความส าเร็จในการสร้าง

ความเขม้แขง็ด้านการจดัการภยั

พิบัติด้านกาแพทยแ์ละสาธารณสุข

ในเครือขา่ยประเทศอาเซียน

สน.

สนับสนุน

ปฏบิัติกา

รฉกุเฉนิ

๙.๑ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับในระดับ

อาเซียนและระดับนานาชาติ ในการเป็น

หน่วยงานศูนย์กลางประสานความ

ร่วมมือทั้งทางวชิาการและการ

ปฏบิัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้ง

การจัดการภยัพบิัติทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ผ่านโครงการระดับอาเซียน

  ๙.๒ เกิดการออกแบบและจัดท าร่าง

แนวทางบริหารจัดการและการ

ปฏบิัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะ

ภยัพบิัติ ทั้งของประเทศไทยและ

ประเทศต่าง ๆ ในภมูิภาคอาเซียน ให้มี

มาตรฐานใกล้เคียงกันและเป็นที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ

  ๙.๓ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ

ช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการ

จัดการภยัพบิัติทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ทั้งด้านการแลกเปล่ียน

เรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์การ

ด าเนินงาน งานวจิัย/วชิาการ ข้อมูล

สารสนเทศ และการปฏบิัติการฉุกเฉิน  

  ๙.๔ มีการพฒันาศักยภาพบุคลากร

ด้านการจัดการภยัพบิัติ/ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะภยัพบิัติ 

ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

กิจกรรมหลัก 1 เข้าร่วมประชุมระหวา่ง

ประเทศที่เกีย่วข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน

และการจัดการภยัพบิัติด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข

กิจกรรมรองที่ 1.1 การเข้าร่วมประชุม 3rd

 Regional Coordination Committee 

Meeting (RCC) ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวยีดนาม  

กิจกรรมรองที่ 1.2 การเข้าร่วมประชุม 5th

 Project Working Group 1 (PWG1) และ

 4th Project Working Group 2 (PWG2)

 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม 

กิจกรรมรองที่ 1.3 การเข้าร่วมประชุม

สาธารณสุขอาเซียน กลุ่มประเด็นที่ ๒ 

(Cluster 2) เร่ืองการโต้ตอบอันตรายและ

ภยัคุกคามต่าง ๆ (Responding to All 

Hazards and Emerging Threats) 

กิจกรรมรองที่ 1.4 การเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่อาวโุสด้านการพฒันาสาธารณสุข 

(Senior Officials Meeting on Health 

Development: SOMHD) 

กิจกรรมรองที่ 1.5 การเข้าร่วมประชุมอืน่ ๆ

 ที่เกีย่วข้องกับโครงการ ARCH Project 

และการจัดการภยัพบิัติด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข

โครงการสนับสนุน

การสร้างความ

เขม้แขง็ด้านการ

จดัการภยัพิบัติด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

และสาธารณสุขใน

เครือขา่ยประเทศ

สมาชกิอาเซียน 

ภายใต้ความ

ร่วมมอืทางวชิาการ

กบัประเทศญี่ปุ่น 

ARCH Project

รวม4 4 25 P6
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั
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ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมหลัก 2 จดัประชมุหารือเพื่อ

ระดมความเห็น และติดตาม

ความกา้วหน้าการพัฒนาความร่วมมอื 

และการสร้างมาตรฐาน แนวทางการ

ประสานงานและการปฏบิัติการ รวมทั้ง

การพัฒนาบุคลากร ระหวา่งประเทศใน

กลุ่มสมาชกิอาเซียนและประเทศนอก

กลุ่ม

กจิกรรมรองที่ 2.1 การประชมุ 4th 

และ 6th Project Working Group 1 

(PWG1)

กจิกรรมรองที่ 2.2 การประชมุ 3rd 

317,600        

กจิกรรมหลัก 3 จดั/เขา้ร่วมการประชมุ

เชงิวชิาการ / การแลกเปล่ียนเรียนรู้ / 

การฝึกอบรม รวมทั้งสนับสนุนวทิยากร

บรรยายองค์ความรู้และประสบการณ์

ทางการแพทยฉ์กุเฉนิ และการจดัการ

ภยัพิบัติด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ในระดับนานาชาติ

494,400        
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น
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ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมรองที่ 3.1 การจดัฝึกอบรม 

2nd, 3rd และ 4th ASEAN Member 

State (AMS) Training Program 

กจิกรรมรองที่ 3.2 การเขา้ร่วมประชมุ

วชิาการ Japanese Association for 

Disaster Medicine (JADM) 

กจิกรรมรองที่ 3.3 การเขา้ร่วมประชมุ

วชิาการ Asia Pacific Conference on

 Disaster Medicine (APCDM) ณ 

ประเทศญี่ปุ่น 

กจิกรรมรองที่ 3.4 การเขา้ร่วมอบรม 

2nd Counterpart Training Program

 ณ ประเทศญี่ปุ่น

กจิกรรมรองที่ 3.5 การการประชมุและ

อบรม The preparation meeting for

 the Second ASEAN Member 

States (AMS) Training for the 

Project for Strengthening the 

ASEAN Regional Capacity on 

Disaster Health Management 

(ARCH Project) ณ ประเทศญี่ปุ่น
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมหลักที่ 4 จดัการประชมุ

เตรียมการ/หารือในรายละเอยีดการ

ด าเนินงาน/การประชมุคณะกรรมการ 

(JCC)/คณะท างาน (PWG1และ 2) 

รวมถงึการประชมุร่วมกบัผู้แทนประเทศ

ในกลุ่มสมาชกิอาเซียนและผู้แทน

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ

 ARCH Project

กจิกรรมรองที่ 4.1 การประชมุ

คณะกรรมการบริหารโครงการ (Joint 

Coordinating Committee : JCC)

กจิกรรมรองที่ 4.2 การประชมุหารือ 

IProject Team/การประชมุหารือ

จดัท าชดุเคร่ืองมอื (Toolkits)/การ

ประชมุเตรียมการประชมุต่างๆ

        420,700
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมหลักที่ 5 การฝึกซ้อมแผนด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิและการจดัการภยั

พิบัติทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ร่วมกบัประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซียน

และประเทศนอกกลุ่ม

กจิกรรมรองที่ 5.1 เขา้ร่วมฝึกซ้อม

แผนการประสานความชว่ยเหลือด้าน

การแพทยแ์ละสาะรณสุขในการณีภยั

พิบัติ ระหวา่งประเทศสมาชกิใน

ภมูภิาคอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น (2 

nd Regional Collaboration Drill : 

RCD) ณ เมอืงดานัง สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวยีดนาม

กจิกรรมรองที่ 5.2 การประชมุหารือ

สรุปผลและประเมนิ (After Action 

Review : AAR) การเขา้รวมฝึกซ้อม

แผนฯ (3nd RCD)

        627,700

กจิกรรมหลักที่ 6 จด้จา้งลูกจา้งโครงการ         360,000

31



 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

5 4 25 300,000       

กจิกรรมหลักที่ 1 เขา้ร่วมการฝึกซ้อม

แผนการจดัการภยัพิบัติทางการแพทย์

และสาธารณสุข หรือการฝึกซ้อมแผน

อื่น ๆ ด้านสาธารณภยัที่เกี่ยวขอ้ง

        192,080

กจิกรรมหลักที่ 2 การประชมุระดม

ความคิด/หารือและจดัท าร่างคู่มอืหรือ

แนวทางประสานงานเพื่อสนับสนุน

ระบบส่ือสารส ารอง

45,200          

กจิกรรมหลักที่ 3 จดัฝึกอบรมการใช้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ

สถานการณ์ด้านการแพทยใ์นภาวะภยั

พิบัติฉกุเฉนิ (Thai Emergency and 

Disaster Medical Management 

Information System : Thai EMIS)  

62,720  บาท

62,720          

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

คู่มอืแนวทางการประสาน

ระบบส่ือสาร/การจดัการภยัพิบัติ

ทางการแพทย์

1. สถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชาติ 

มบีทบาท แผนงาน และแนวทางที่

ชดัเจนในการประสานงานเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจดัการภยัพิบัติ

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

2. ร่างแนวทางการบริหารจดัการ

ระบบส่ือสารในการล าเลียงผู้ป่วย

จ านวนมากแบบบูรณาการ

3. เกดิเครือขา่ยความร่วมมอืในการ

บริหารจดัการการล าเลียงผู้ป่วย

จ านวนมากแบบบูรณาการ

สน.

สนับสนุน

ปฏบิัติกา

รฉกุเฉนิI-6
1-

07
-0

6-
07

-2
-3

-1
-0

0 โครงการฝึกซ้อม

แผนบริหารจดัการ

ภยัพิบัติด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

ระหวา่งภาคี

เครือขา่ยทั้งใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ

รวมโครงการที่ 5

1. เพื่อพัฒนากระบวนการวางแผน การ

จดัท าแผน ประสานแผน และทดสอบ

แผน และแนวทางปฏบิัติของสถาบัน 

รวมถงึแนวทางการท างานร่วมกนั

ระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ภายใต้

กรอบการฝึกซ้อมแผนบริหารจดัการภยั

พิบัติด้านการแพทยฉ์กุเฉนิระหวา่งภาคี

เครือขา่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อพัฒนาร่างคู่มอืหรือแนวทาง

ประสานงานเพื่อสนับสนุนระบบส่ือสาร

ส ารอง ตลอดจนทดสอบร่างคู่มอืดังกล่าว

 น ามาปรับปรุงเพื่อให้ได้แนวทางการ

ปฏบิัติที่เป็นระบบและมคีวามชดัเจนต่อไป

3. เพื่อศึกษา พัฒนา และทดสอบระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ

สถานการณ์ด้านการแพทยใ์นภาวะภยั

พิบัติฉกุเฉนิ (Thai Emergency and 

Disaster Medical Management 

Information System : Thai EMIS)

บุคลากรด้านแพทยฉ์กุเฉนิ

จากสถาบันและหน่วยงาน

ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการ การล าเลียง

ผู้ป่วยจ านวนมาก

1 ตุลาคม 2560

 - 

30 กนัยายน 

2561

32



 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

ล าดบั
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ทุธ
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าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
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5 โครงการสนับสนุน

การประชมุวชิาการ

ด้านการแพทย์

ฉกุเฉนิในกลุ่ม

อาเซียนและ

นานาชาติ

ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ 

นักวชิาการ ผู้ปฏบิัติ 

นักวจิยั และบุคลากรด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ รวมถงึ

บุคลากร ด้านการป้องกนั

การบาดเจบ็และส่งเสริม

ความปลอดภยัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

1 ต.ค. 60 - 30

 ก.ย. 61

1. การเตรียมการจดัประชมุ Safety 

2018

1.1 จดัประชมุคณะกรรมการด้าน

วชิาการ และการประชมุร่วม IOC

1.2 การออกแบบอตัลักษณ์งานประชมุ

และจดัท าเอกสารเชงิหลักการ

1.3 กระบวนการรับบทคัดยอ่และ

กระบวนการคัดเลือกบทคัดยอ่

1.4 การจดัท าก าหนดการประชมุ 

(Conference Program)

1.5 การจดัเตรียมทีมด าเนินการบริหาร

จดัการระบบเวบ็ไซต์และขอ้มลูกอ่น

การจดัประชมุ

3,150,000      ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ: (ร่าง) รายงาน

เอกสารทางวชิาการที่ใช้

ประกอบการประชมุ Safety 

2018 1 ฉบับ

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ: (ร่าง) รายงาน

เอกสารทางวชิาการที่ใช้

ประกอบการประชมุ Safety 

2018 ที่ผ่านการวพิากษ์จาก

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุตาม

เกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด

1) การได้รับความร่วมมือจากองค์การ

ระหวา่งประเทศ เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศให้มีความทักเทียมและทันสมัย 

รวมถึงความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง

มหาวทิยาลัยในประเทศและต่างประเทศ

 ทั้งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกัน

การบาดเจ็บและการส่งเสริมด้านความ

ปลอดภยัที่เพิ่มขึ้น

2) การได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการ

ประชุมระดับโลก/การอบรม โดย

ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม สามารถน าไป

พฒันาต่อยอดเป็นนโยบายและ

นวตักรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้

ส านักวจิยั

และ

พัฒนา

วชิาการ

1.6 การจดัเตรียมทีมส าหรับสรุปการ

ประชมุ

1.7  การจดัท าร่างเอกสารทางวชิาการ 

(Abstract book/Program book)

1.8 สนับสนุนเตรียมการจดัประชมุ เชน่

 ค่าถา่ยเอกสาร ค่าส่งไปรษณีย ์ค่า

อปุกรณ์ส านักงาน

2. การสนับสนุนการเขา้ร่วมประชมุ 

HLM SEARO

3. การสนับสนุนทุนให้บุคลากร

ประเทศภฎูานเขา้ร่วมอบรมหลักสูตร

การล าเลียงทางอากาศ

3) เกดิความตระหนักถงึความ

ปลอดภยัและการป้องกนัสาธารณภยั

ให้กบัผู้เขา้ร่วมประชมุ หน่วยงาน

องค์กรภาคีเครือขา่ยต่าง ๆ รวมไปถงึ

ประชาชนของประเทศไทย

1) เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้เขา้สู่

เวทีโลก มกีารน าเสนอผลงานวชิาการใน

ระดับนานาชาติ และกระตุ้นผลักดันให้

คนไทยผลิตผลงานวชิาการ เกดิการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรที่

เกี่ยวขอ้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

2) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในการน าความรู้ไป

พัฒนาตนเองและพัฒนาต่อยอดน าไปสู่

การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เป็น

ประโยชน์

3) เพื่อสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งในและ

ต่างประเทศในด้านต่างๆ
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    1,680,000

1 5 K32 T28 1,180,000    

ต.ค.2560-

ก.ย.2561

สวว.

กจิกรรมรองที่ 1.1 จดัท าแผนการจดัการ

ความรู้

 กจิกรรมรองที่ 2.2 แต่งต้ังและประชมุ

คณะท างานจดัการความรู้

กจิกรรมหลักที่ 2 การจดัการความรู้ด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

580,000       

กจิกรรมรองที่ 2.1 จดัการองค์ความรู้

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เชน่ ประชาชนกลุ่ม

เส่ียงต่อภาวะเจบ็ป่วยฉกุเฉนิและผู้ดูแล, 

ผู้ให้บริการในที่สาธารณะ, ผู้ใชร้ถใชถ้นน,

 นักเรียน นักศึกษา

กจิกรรมรองที่ 2.2 สังเคราะห์/ถอด

บทเรียนการท างานของบุคลากร/

เครือขา่ย เพื่อค้นหาบทเรียนการบริหาร 

จดัการหรือแนวปฏบิัติที่ดี

กจิกรรมรองที่ 2.3 ศึกษาดูงาน

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงานที่มผีลงาน

เด่นด้านการจดัการความรู้

กจิกรรมรองที่ 2.4 ลูกจา้งโครงการ 1 

อตัรา

 งบประมาณ

ความรู้เกี่ยวกบัการแพทยฉ์กุเฉนิที่

มกีารจดัการอยา่งเป็นระบบ

เพื่อให้ผู้เกี่ยวขอ้งน าไปใช้

ประโยชน์และพัฒนางาน

การแพทยฉ์กุเฉนิได้

กจิกรรมหลักที่ 1 จดัท าแผนการจดัการ

ความรู้ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

200,000       
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2 โครงการจดัการ

ความรู้เพื่อการ

เผยแพร่

1) เพื่อทบทวนและจดัท าแผนแมบ่ทการ

จดัการความรู้ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 

2) เพื่อสร้าง/พัฒนาความรู้ทางการแพทย์

ฉกุเฉนิที่เอื้อต่อการน าไปใชใ้นการ

พัฒนาการปฏบิัติงานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

หรือการพัฒนาระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ

3) เพื่อสร้างเครือขา่ยการจดัการความรู้

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

4) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิและสนับสนุนให้มกีาร

น าไปใชป้ระโยชน์

ประชาชน 

ผู้ปฏบิัติการฉกุเฉนิ

และหน่วยงานภาคี

เครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้ง

รวมโครงการที่ 1 ระดับ 1 มกีารแต่งต้ังและประชมุ

คณะท างานจดัการความรู้

ระดับ 2 มแีผนจดัการความรู้ด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ จ านวน 1 ชดุ

ระดับ 3 มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน

การจดัการความรู้กบัหน่วยงาน

เครือขา่ย อยา่งน้อย 1 คร้ัง

ระดับ 4 มกีารจดัการความรู้เกี่ยวกบั

การแพทยฉ์กุเฉนิเพื่อเอื้อต่อการ

น าไปใชป้ระโยชน์ อยา่งน้อย 2 เร่ือง

ระดับ 5 มกีารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั

การแพทยฉ์กุเฉนิในรูปแบบต่าง ๆ 

อยา่งน้อย 2 เร่ือง

รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั

แผนการด าเนินงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ 5 การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน
ล าดบั

รห
ัสย

ทุธ
ศา

สต
ร์

รห
ัสต

วัช
ี้วดั

รห
ัสแ

ผน
งา

น

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั
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าร ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมหลักที่ 3 เผยแพร่และพัฒนา

ความรู้ในรูปแบบต่างๆ

380,000       

กจิกรรมรองที่ 3.1 จดัอบรมการออกแบบ

 Line Sticker และจดัประกวดเพื่อ

เผยแพร่ความรู้ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

กจิกรรมรองที่ 3.2 จดันิทรรศการ/ส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกบัการแพทยฉ์กุเฉนิ

กจิกรรมที่ 3.3 จดัท ารายงานประจ าปี

กจิกรรมหลักที่ 4 ติดตามประเมนิผลการ

ด าเนินงาน

20,000         
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

 ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วย

งานหลกั
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รับรู้และความพึง

พอใจของ

ประชาชนด้าน

การแพทยฉ์กุเฉนิ

1. ประชาชนทั่วไป 

ได้แก ่นักเรียน 

นักศึกษา ต้ังแต่

มธัยมต้นถงึ

อดุมศึกษา

2. ผู้ดูแล

ประชาชน/ผู้ป่วยที่

มคีวามเส่ียงต่อ

ภาวะเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ

3. ผู้ให้บริการในที่

สาธารณะ

ตค.60-กย.61 จดัจา้งผู้วจิยัด าเนินการศึกษาวจิยั 500,000 กลุ่มส่ือสาร

องค์การ

1. เพื่อส ารวจการรับรู้ และความเข้าใจของ

ประชาชน เกีย่วกับการใช้บริการการแพทย์

ฉุกเฉิน ได้แก่ ความเข้าใจเร่ืองสภาวะฉุกเฉิน 

การขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลขฉุกเฉินที่

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด การ

ป้องกันดูแลตนเองและผู้อืน่ การตระหนักถึง

สิทธใินการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาและผลักดันให้

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เป็นไป

อย่างครอบคลุมและมีประสิทธภิาพ

2. ศึกษาความพงึพอใจและความคาดหวงัของ

ประชาชนต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการ

ประชาสัมพนัธข์องสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.) 

3. ปรับแผนประชาสัมพนัธ ์ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่

เป็นจริง

1. มกีารจดัจา้งผู้วจิยัด าเนินการ

2. มรีายงานการส ารวจความรู้ความ

เขา้ใจของประชาชนเกี่ยวกบัการใช้

บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ (ตาม

วตัถปุระสงค์ที่ ๑) รวมถงึความพึง

พอใจและความคาดหวงัของประชาชน

ต่อระบบการแพทยฉ์กุเฉนิและการ

ประชาสัมพันธ ์ของสถาบันการแพทย์

ฉกุเฉนิแห่งชาติ (สพฉ.)

3. มแีผนประชาสัมพันธร์ะบบ

การแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชาติ ที่สอดคล้อง

กบัสภาพกาณ์ที่เป็นจริง น าเสนอ

คณะกรรมการแพทยฉ์กุเฉนิ

1. ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกับ

ความรู้ ความเข้าใจและการใช้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน  

2. ทราบและมีข้อมูลความพงึพอใจ

และความคาดหวงัของประชาชน ต่อ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการ

ประชาสัมพนัธ ์ของสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

3. น าแผนประชาสัมพนัธร์ะบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มา

ปรับปรุงส่ือ และเนื้อหาการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ ์ข่าวสารด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันภาวะ

บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ถูกต้อง 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน ให้

สามารถแจ้งและร้องขอความ

ช่วยเหลือผ่านสายด่วน  1669 และ

ให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ และเพิ่ม

อัตราการเข้าถึงระบบด้วยหมายเลข 

1669 ของทุกกลุ่มเป้าหมาย
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เป้าหมาย

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ  ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

10,998,000     

1 6 48 2,060,000      

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล

บุคลากรสถาบันฯ ต.ค. 60-ก.ย. 61  กจิกรรมหลักที ่๑ : ทบทวนระเบียบ สพฉ. ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551

กจิกรรมรองที ่1  ต้ังคณะท างาน ประชุมคณะท างาน 

เพือ่ทบทวนระเบียบฯ เสนอระเบียบสถาบันการแพทย์

ฉกุเฉนิแหง่ชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลต่อ

คณะกรรมการการแพทยฉ์กุเฉนิ 

กจิกรรมรองที ่๒ จดัท าระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล  ๑๕๐ เล่ม

100,000          ระดับความส าเร็จในการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคล

บุคลากรของสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิ

แหง่ชาติ มขีวัญและก าลังใจในการท างาน 

รวมทัง้มรีะเบียบ สพฉ. ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล ในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรบุคคล ใหเ้กดิประสิทธิภาพ มคีวาม

เป็นธรรม และโปร่งใส

สบก.

 กจิกรรมหลักที ่๒ : การบริหารจดัการระบบการ

บริหารงานบุคคล 

กจิกรรมรองที ่1 : จา้งบันทึกภาพบุคลากรทีไ่ด้มาตรฐาน

 และจดัท าบัตรพนักงานองค์การของรัฐ ค่าจา้งในการ

ด าเนินงาน 

 กจิกรรมรองที ่2 : จา้งผู้เชี่ยวชาญในการออกขอ้สอบ

และมจีดัใหม้กีระบวนการทดสอบทีไ่ด้มาตรฐาน

 กจิกรรมรองที ่3 : จา้งลูกจา้งเหมาบริการ สนับสนุน

การด าเนินงาน ขบัเคล่ือนภารกจิขององค์การใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมาย

1,960,000       ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคลเพิม่ขึน้

แผนการด าเนินงานและแผนการเงินประจ าปงีบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ

รวมทัง้สิน้
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8 โครงการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

รวมโครงการที ่1

37



ล าดบั

ยทุ
ธศ

าส
ตร

์

ตวั
ชีว้

ดั

แผ
นง

าน

รห
ัสโ

คร
งก

าร ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์ กลุม่
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ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ  ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2 6 na 1,012,000

ต.ค.60- เม.ย.61 กจิกรรมหลักที ่1 ปรับปรุงระเบียบและคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการเงิน พัสดุ

60,000 ระบบการบริหารจดัการการเงินและพัสดุ

มปีระสิทธิภาพ

สบก.

กจิกรรมรองที ่1 ต้ังคณะท างาน ประชุมจดัท าร่าง

ประกาศสพฉ เกีย่วกบัการเบิกจา่ย คชจ ส านักงาน 

กจิกรรมยอ่ยที ่2 จดัพิมพ์ ประกาศ คู่มอื แนวทาง ใน

การปฏบิัติเกีย่วกบัการเงิน พัสดุ

กจิกรรมหลักที ่2 การบริหารจดัการระบบการเงินและ

พัสดุ

952,000

กจิกรรมรอง 1 อบรมเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบในคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัพัสดุ  (ก าหนด 

TOR ,ก าหนดราคากลาง, กรรมการจดัหา,กรรมการ

ตรวจรับ)

กจิกรรมรองที ่2 ลูกจา้งโครงการ 5 อตัรา

3 6 41 P9

I-6
1-

06
-1

1-
01

-1
-2

-1
-4

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสถาบัน

การแพทย์

ฉกุเฉนิแหง่ชาติ 

ประจ าปี

งบประมาณ 

๒๕๖๑

1. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรได้รับความรู้และทักษะที่

จ าเป็นต่อบทบาทและหน้าทีง่าน

ในการปฏบิัติงานอยา่งเป็นระบบ

และต่อเนือ่งตามหลักธรรมาภบิาล

และ Career Path ของสถาบัน

2. เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาเพิม่ขดี

ความสามารถของบุคลากรตาม

สมรรถนะทีอ่งค์การคาดหวังและมี

ผลสัมฤทธิ์ในการเพิม่ผลิตภาพของ

องค์กร

3. เพือ่ใหบุ้คลากรเกดิความรัก 

ความสามคัคีและตะหนักถงึ

วัฒนธรรมขององค์กร

บุคลากรสถาบัน

การแพทย์

ฉกุเฉนิแหง่ชาติ

๑ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ถงึ ๓๐

 กนัยายน 

๒๕๖๑

กจิกรรมหลักที ่1 การจดัประชุมคณะท างานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (HRD) 50,000 บาท

กจิกรรมหลักที ่2 การจดัประชุม Secretary-general 

Meet Staff (SMS)  400,000 บาท

กจิกรรมหลักที ่3 การฝึกอบรม 2,270,000 บาท

3.1 หลักสูตรผู้บริหาร ภายในวงเงินประมาณ 600,000 

บาท       

3.2 หลักสูตรระดับผู้ปฏบิัติการ ภายในวงเงินประมาณ 

400,000 บาท             

3.3 หลักสูตร In house Training ภายในวงเงิน

ประมาณ 1,220,000 บาท

3.4 การสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมร่วม

ขององค์กรของรัฐทีจ่ดัต้ังขึน้ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 

ภายในวงเงินประมาณ 50,000 บาท

กจิกรรมหลักที ่4 การจดัจา้งผู้มคีวามรู้ความสามารถใน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 300,000 บาท

       3,020,000 เชงิปริมาณ

ส่งเสริมและพัฒนาเพิม่ขดีความสามารถ

ของบุคลากรตามสมรรถนะทีอ่งค์การ

คาดหวัง และมผีลสัมฤทธิ์ในการเพิม่ผลิต

ภาพขององค์การ

เชงิคุณภาพ

รายงานผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาการองค์การ

๑. บุคลากรสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาติ

ได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภบิาล ตาม

สมรรถนะหลักด้านมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

(Achievement Motivation) และการ

บริการทีดี่ (Service Mind)

๒. บุคลากรสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาติ

ได้รับขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ขององค์กร ได้

แลกเปปล่ียนความคิดเหน็ และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

๓. บุคลากรสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาติ

เกดิความรัก ความสามคัคี และตระหนักถงึ

วัฒนธรรมขององค์กร

๔. บุคลากรสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาติ

ได้รับการส่งเสริมใหม้สุีขภาพดีทัง้ร่างกาย

และจติใจ สามารถปรับตัวเขา้กบั

สภาพแวดล้อมได้ดี และมคีวามสุขในการ

ปฏบิัติงาน

กพอ.

1. สถาบันมรีะเบียบ ประกาศ คู่มอืหรือ

แนวทางในการปฏบิัติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงิน 

พัสดุทีช่ัดเจน

2. ผู้ปฏบิัติงานมคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่ว

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่

ละคณะของ พรบ. การเงินและการพัสดุ

3. การด าเนินงานของสถาบันด้านพัสดุ 

การเงิน การบัญชี ตอบสนองใหผู้้รับบริการ

ได้ทันเวลา

P9
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06
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-1

-0
0 โครงการ

พัฒนาการ

บริหารจดัการ

การเงินพัสดุ

รวมโครงการที ่2

1. เพือ่ใหส้ถาบันมีระเบียบและ

คู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงิน พัสดุที่

สอดคล้องกบักฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เพือ่ใหม้ผู้ีปฏบิัติงาน รู้หน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินงานที่

เกีย่วกบัการเบิกจา่ยและการพัสดุ

3. เพือ่ใหส้ านักบริหารกลาง

สามารถใหบ้ริการด้านพัสดุ การเงิน

 การบัญชี ใหผู้้รับบริการทัง้ภายใน

และภายนอกสถาบันได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

บุคลากรสถาบันฯ
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ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ  ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

4 6 45       1,630,000

 1ตุลาคม 

2560 ถงึ  30 

กนัยายน 2561

กจิกรรมหลักที ่1 บริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในและ ITA

กจิกรรมรองที ่1.1 บริหารจดัการเร่ืองการบริหารความ

เส่ียง ควบคุมภายในและ ITA

กจิกรรมรองที ่1.2 จา้งลูกจา้งโครงการช่วยงานบริหาร

คุณภาพและพัฒนาองค์การ (การท างานบริงานความ

เส่ียงควบคุมภายในและการท า ISO) ลูกจา้ง 1 คน า

          480,000 คะแนนจากการประเมนิ ITA จาก ปปช.  

ระดับ 1 (60-65คะแนน) 

ระดับ 2 (66-70คะแนน)  

ระดับ 3 (71-75 คะแนน)

ระดับ 4 (76-80 คะแนน)  

ระดับ 5 (81-100 คะแนน)

มกีารต้ังกลุ่มหรือชมรมเพือ่เฝ้าระวังการ

ต่อต้านการทุจริต บูรณาการความร่วมมอืกบั

หน่วยงานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบัน

กลุ่ม

พัฒนา

องค์การ

กจิกรรมหลัก 2. พัฒนาคุณภาพองค์การสู่มาตรฐาน

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 การควบคุม

ภายในและบริหารความเส่ียง

       1,150,000 กลุ่ม

พัฒนา

องค์การ

กจิกรรมรอง 1  พัฒนาคุณภาพองค์การสู่มาตรฐาน

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001:2015

ระดับ 1 มกีารตรวจประเมนิระบบงาน

เบือ้งต้น

ระดับ 2 ฝึกอบรมผู้บริหารและ

คณะท างาน 

ระดับ 3 มกีารแนะน าการจดัท าและ

ตรวจสอบทบทวนเอกสารตามมาตรฐาน 

ISO

ระดับ 4  มกีารจดัท าเอกสารตาม 

Document Preparation

ระดับ 5  ประกาศใช้และน าระบบ

เอกสารไปปฏบิัติ

1.  มมีาตรฐานการท างานทีช่ัดเจนเป็นระบบ

 ทีส่ามารถใช้ควบคุมและบริหารงานใหม้ี

ประสิทธิภาพได้รวมทัง้สามารถบูรณาการเขา้

กบัระบบมาตรฐานการบริหารจดัการแบบทัว่

ทัง้องค์กรระดับมาตรฐานสากลได้

P9
I-6

1-
06

-1
1-

02
-1

-2
-1

-4
5 โครงการพัฒนา

ระบบคุณภาพ

จดัการองค์กร

รวมโครงการที ่4

1. เพือ่ยกระดับคุณภาพการ

ปฏบิัติงานขององค์การ ใหม้ี

มาตรฐานตามมาตรฐานสากล 

2. เพือ่ใหเ้กดิวัฒนธรรมสุจริตใน

องค์การ บุคลากรมุง้ต้านการทุจริต

3. เพือ่สร้างความเขม็แขง็ของ

กลไกลการป้องกนัการทุจริ  

4. เพือ่ค้นหาความเส่ียงในองค์การ

และจดัท าการควบคุมภายในให้

สามารถลดความเส่ียงใหม้ี

ประสิทธิภาพ

บุคลากรของ

สถาบัน

การแพทย์

ฉกุเฉนิแหง่ชาติ

และภาคี

เครือขา่ยที่

เกีย่วขอ้ง
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เป้าหมาย

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ  ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

กจิกรรมรอง 2 การควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียง  (รอรายละเอยีดกจิกรรมจากทีมอาจารย)์

การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

  ระดับ 1 คณะกรรมการใหค้วาม

เหน็ชอบแผนควบคุมภายใน/รายงานผล

การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ

จ านวน 1 คร้ัง

  ระดับ 2 รายงานผลการควบคุมภายใน

ต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 คร้ัง

  ระดับ 3 รายงานผลการควบคุมภายใน

ต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 คร้ัง

  ระดับ 4 รายงานผลการควบคุมภายใน

ต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 คร้ัง

  ระดับ 5 รายงานผลการควบคุมภายใน

ต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส/

คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ หรือ

ขอ้เสนอแนะ

ประเด็นความเส่ียงทีค้่นพบในองค์กรได้รับ

การแกไ้ขและลดลง
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ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ  ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

5 6 41 P9
I-6

1-
06

-1
1-

03
-1

-2
-1

-4
1 โครงการพัฒนา

ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั 

และ

สภาพแวดล้อม

ในการท างาน

๑. เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามสุขและ

ความผูกพันธ์ในองค์การ

๒. เพือ่ใหบุ้คลากรมแีนวทางใน

การปฏบิัติเบือ้งต้นเพือ่สร้างสุข

ภาวะบุคลากรในองค์การ 

๓. เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามปลอดภยั

 ด้านอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน

๔. เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถลด

พฤติกรรมทีไ่มป่ลอดภยั และเพิม่

พฤติกรรมทีป่ลอดภยัในการท างาน

บุคลากรสถาบัน

การแพทย์

ฉกุเฉนิแหง่ชาติ

๑ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ถงึ ๓๐

 กนัยายน 

๒๕๖๑

กจิกรรมหลัก : การพัฒนาการจดัการความปลอดภยั อา

ชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน

กจิกรรมรองที ่๑ : การแต่งต้ังคณะท างานและการจดั

ประชุมคณะท างานด้านความสุขและความผูกพันใน

องค์การ เพือ่หาแนวปฏบิัติเบือ้งต้นในการสร้างสุขภาวะ

คนในองค์การ ๑๕,๘๔๐ บาท

กจิกรรมรองที ่๒ : การจดัประชุมชี้แจงแนวปฏบิัติ

เบือ้งต้นในการสร้างสุขภาวะคนในองค์การ และน ามาใช้

กบับุคลากร  ๑๓๗,๒๔๐ บาท 

กจิกรรมรองที ่๓ : การประเมนิผลการใช้แนวปฏบิัติ

เบือ้งต้นในการสร้างสุขภาวะคนในองค์การ เพือ่วัด

ความสุขในองค์การ  ๓๓,๐๐๐ บาท

กจิกรรมรองที ่๔ : การน าผลการประเมนิการใช้แนว

ปฏบิัติเบือ้งต้นในการสร้างสุขภาวะคนในองค์การ มาใช้

ในการพัฒนาความสุขในองค์การต่อไป ๑๓,๙๒๐ บาท

          200,000 ระดับ ๑ มคีณะท างานด้านความสุขและ

ความผูกพันในองค์การ 

ระดับ ๒ ประเมนิระดับสุขภาวะของ

บุคลากรในองค์การ

ระดับ ๓ มแีนวปฏบิัติเบือ้งต้นเพือ่สร้าง

สุขภาวะคนในองค์การ

ระดับ ๔ มกีารใช้แนวปฏบิัติฯ และ

ประเมนิผลการใช้แนวปฏบิัติ

ระดับ ๕ มกีารน าผลการประเมนิมาใช้ใน

การพัฒนาความสุขในองค์การ

๑. บุคลากรมคีวามสุขและความผูกพันธ์ใน

องค์การ

๒. บุคลากรมแีนวทางในการปฏบิัติเบือ้งต้น

เพือ่สร้างสุขภาวะบุคลากรในองค์การ 

๓. บุคลากรมคีวามปลอดภยั ด้านอาชีวอนา

มยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน

๔. บุคลากรสามารถลดพฤติกรรมทีไ่ม่

ปลอดภยั และเพิม่พฤติกรรมทีป่ลอดภยัใน

การท างาน

กพอ.

6 6 47 P9 รวมโครงการที ่6 680,000         

กจิกรรมหลักที ่1. ผลักดันใหผู้้บริหารระดับสูง 

สนับสนุนการเป็นองค์การดิจทิัล 

กจิกรรมรอง

1.1) ประชุมผู้บริหารและบุคลากร ส่งเสริมแนวคิดทีไ่ป

ในทางเดียวกนัมคีวามเชื่อมัน่ในระบบดิจทิัลและระบบ

สนับสนุนระบบงานใหเ้ป็นดิจทิัลสมบูรณ์แบบ

1.2) พัฒนาระบบสนับสนุนระบบงานใหเ้ป็นดิจทิัล

สมบูรณ์แบบ

600,000          

กจิกรรมหลักที ่2. จดัประชุมคณะกรรมการบูรณาการ

ส่ือสารและสารสนเทศ

80,000           

กดท

I-6
1-

06
-1

0-
02

-1
-2

-1
-4

7 พัฒนา

องค์ประกอบ

การเป็นองค์การ

ดิจทิัล

1. เพือ่ใหบุ้คลากรเหน็ความส าคัญ

การเป็นองค์การดิจทิัล

2. เพือ่ลดอปุสรรคการเป็น

องค์การดิจทิัล

ผู้ใช้ทุกระดับใน

องค์การ

1 ตค.2560 - 

30 กย 2561

 พัฒนาองค์ประกอบการเป็นองค์การ

ดิจทิัล

1. ด้านบุคลากรในองค์กรทุกระดับต้องมี

แนวคิดทีไ่ปในทางเดียวกนักบัดิจทิัล มี

กฎหมายในทุกระดับขององค์การต้องได้รับ

การแกไ้ขใหร้องรับการปฏบิัติงานในแบบ

ดิจทิัล

2. ผู้บริหารระดับสูงมหีน้าทีใ่หน้โยบายให้

ความส าคัญของการเป็นองค์การดิจทิัล และ

ใหก้ารสนับสนุนทัง้ในรูปแบบนโยบาย ปรับ

กระบวนการ การติดตามประเมนิผล และ

งบประมาณ
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เป้าหมาย

ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน

 กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง งบประมาณ  ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2,396,000      

กิจกรรมหลกัที ่1 ทบทวนแผนหลกัการแพทยฉ์กุเฉนิ 730,000 สยศ

กจิกรรมรองที ่1.1 ค่าจา้งลูกจา้งโครงการ 1 คน 

กจิกรรมรองที ่1.2 ทบทวนแผนหลักการแพทยฉ์กุเฉนิ

กิจกรรมหลกัที ่2 การจดัท ายทุธศาสตร์สพฉ. แปลงสู่

การปฏบิัต ิพร้อมพัฒนาบุคลากรในการจดัการเชงิกล

ยทุธ์

1,100,000

กจิกรรมรองที ่2.1 จา้งทีป่รึกษาการจดัท ายทุธศาสตร์

สพฉ. แปลงสู่การปฏบิัติ พร้อมพัฒนาบุคลากรในการ

จดัการเชิงกลยทุธ์

กิจกรรมหลกัที ่3 การก ากับและตดิตามประเมินผล 566,000

  กจิกรรมรองที ่3.1 ค่าจา้งลูกจา้งโครงการ

  กจิกรรมรองที ่3.2 ประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนยทุธ

ศาตร์ (ขนุแผน) เพือ่ก าหนดแนวทางการก ากบั ติดตาม

ผลการด าเนินงานรายโครงการและตัวชี้วัด ก ากบั

ติดตามผลการด าเนินการ เพือ่น าเสนอผู้บริหาร/

คณะท างาน/คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง

  กจิกรรมรองที ่3.3 ประชุมทบทวนและจดัท าตัวชี้วัด 

เป้าหมาย และเกณฑ์การวัดทีจ่ะประเมนิผลโดย

หน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้การประชุมน าเสนอต่อ

ผู้บริหาร/คณะท างาน/คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง

กิจกรรมหลกัที ่4 การก ากับและตดิตามประเมินผล

  กจิกรรมรองที ่1 ค่าจา้งลูกจา้งโครงการ

1 ตุลาคม 60 –

 30กนัยายน 61

ระดับความส าเร็จในการบริหาร

ยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิ์

1. มยีทุธศาสตร์ส เป็นกลไกกลางส าคัญ เพือ่

ระดมพลังการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของ

การแพทยฉ์กุเฉนิใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด

2. มรีะบบการก ากบั ติดตาม ประเมนิ

ผลสัมฤทธิ์ของยทุธศาสตร์โดยใช้สารสนเทศ 

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจดัการ 

๓. บุคลากรมคีวามรู้และทักษะในการ

เชื่อมโยงเป้าหมายการท างานกบัยทุธศาสตร์

โครงการบริหาร

ยทุธศาสตร์ใหม้ี

ประสิทธิผล
1. เพือ่จดัท ายทุธศาสตร์ของ

สถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาติ 

หรือทบทวนแผนหลักการแพทย์

ฉกุเฉนิแหง่ชาติ ฉบับที ่3  

3.  เพือ่เชื่อมโยงและขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ไปสู่

การปฏบิัติการอยา่งเป็นระบบและ

มปีระสิทธิผล

4. เพือ่ก ากบัติดตามผลการ

ปฏบิัติงานทีเ่ชื่อมโยงกบั

ยทุธศาสตร์เพือ่มุง่ผลสัมฤทธิ์และ

การบริหารจดัการทีม่ปีระสิทธิภาพ

4. เพือ่พัฒนาบุคลากรสถาบัน

การแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาติด้านการ

บริหารยทุธศาสตร์

7 6 53 P9
I-6

1-
08

-0
3-

09
-2

-1
-1

-0
0 รวมโครงการที ่7

1 กพฉ./

ผู้บริหารของสพฉ.

2 บุคลากรของ

สพฉ.

3 ผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิชาการ และ

ผู้แทนหน่วยงาน

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
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   922,444,000
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1 โครงการประเมิน

ความพร้อมของ

สถานพยาบาล

ภาครัฐใน "นโยบาย

เจบ็ป่วยฉุกเฉิน

วกิฤตมีสิทธทิุกที่ 

(UCEP)"

เพื่อประเมินความพร้อมของ

สถานพยาบาลภาครัฐใน "นโยบาย

เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต มีสิทธทิุกที่ 

(UCEP)"

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

ต.ค 60 - 

ก.ย 61

1.ก าหนดกรอบและขอบเขตของการ

ประเมิน

2.ประสานหน่วยงานและจดัหา

ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงการ

3.โอนงบประมาณเพื่อด าเนินการ

4.ด าเนินการประเมิน

5.สรุปรายงานผลการด าเนินการ

ประเมินความพร้อฯ

6.น าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ 

กพฉ.

1,564,000        ข้อเสนอเขิงนโยบาย

เร่ืองการเตรียมความ

พร้อมของ

สถานพยาบาลภาครัฐ

ใน "นโยบายเจบ็ป่วย

ฉุกเฉินวกิฤต มีสิทธิ

ทุกที่ (UCEP)"

ผู้บริหารของ สพฉ. มีข้อเสนอเชิง

นโยบายเร่ืองการเตรียมความ

พร้อมของสถานพยาบาลภาครัฐ

ในนโยบาย "เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤติ

 มีสิทธทิุกที"่ (UCEP) เพื่อใช้

ประกอบการตัดสินใจ

2 1 K11 p1
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8 พฒันาต้นแบบหน่วย

ปฏบิัติการอ านวยการ

ระดับเขต/จงัหวดั

1. เพือ่พฒันาชุดมาตรฐานศูนย์รับแจง้เหตุ

และส่ังการระดับจงัหวดัและเขตทีส่อดคล้อง

กบับริบทของประเทศไทย และเป็นทีย่อมรับ

ของนานาชาติ 

2. เพือ่ส่งเสริมใหห้น่วยงานและภาคีเครือข่าย

ทีเ่กีย่วข้องน าชุดมาตรฐานศูนย์รับแจง้เหตุ

และส่ังการระดับจงัหวดัและเขตน าไปถือปฏบิัติ

ศูนย์รับแจง้เหตุ

และส่ังการ และ

หรือหน่วย

ปฏบิัติการ

อ านวยการระดับ

จงัหวดั/เขต

ตุลาคม 2560 - กนัยายน  2561สนับสนุนใหจ้งัหวดั/เขต พฒันาต้นแบบ

หน่วยปฏบิัติการอ านวยการ 1 เขต

5,000,000            มีจ านวนศูนย์รับแจง้เหตุ

และส่ังการระดับเขตและ

ระดับจงัหวดัทีไ่ด้

มาตรฐานและมีคุณภาพ

 มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวธิี

ปฏบิัติเกีย่วกบัศูนย์รับแจง้เหตุและส่ัง

การ ระดับจงัหวดั และระดับเขตทีเ่ป็น

หวัใจส าคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 และประชาชนได้รับการบริการการดู

และผู้ป่วยฉุกเฉินทีไ่ด้มาตรฐานและ

คุณภาพอย่างทันท่วงที

รวมทั้งสิ้น

 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง  ตัวชีว้ัดและเปา้หมาย

ของแผนงาน/โครงการ

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

หลัก

แผนการด าเนินงานและแผนการเงิน ปี 2561 ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
ล าดับ รห

สั

ยทุ
ธศ

าส
ตร

์
รห

สัต
ัวช

ีว้ัด

รห
สัแ

ผน
งา

น

รห
สัโ

คร
งก

าร ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง  ตัวชีว้ัดและเปา้หมาย

ของแผนงาน/โครงการ

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

หลัก

ล าดับ รห
สั

ยทุ
ธศ

าส
ตร

์
รห

สัต
ัวช

ีว้ัด

รห
สัแ

ผน
งา

น

รห
สัโ

คร
งก

าร ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย

3 8 14 P3 16,930,000         

กจิกรรมหลักที ่1 พฒันาศักยภาพอาจารย์

ผู้สอนและอาจารย์ฝึกอบรม

            5,000,000 สรม

กจิกรรมหลักที ่2 จดัใหม้ีการสอบเพือ่การ

ใหป้ระกาศนียบัตร  โดยประสานกบั

สถาบันทีม่ีความพร้อมในการด าเนินการสอบ

            3,500,000

กจิกรรมหลักที ่3 จา้งพมิพเ์อกสาร คู่มือ 

กฎหมายเกีย่วกบัผู้ปฏบิัติการ

              700,000

กจิกรรมหลักที ่4 พฒันาศักยภาพผู้ตรวจ

ประเมินองค์กรการศึกษาและฝึกอบรม

              500,000

กจิกรรมหลักที ่5 การจดัท าต ารา

ประกอบการศึกษาฝึกอบรมส าหรับผู้

ปฏบิัติการ

            3,000,000

กจิกรรมหลักที ่6 พฒันาศักยภาพผู้

ปฏบิัติการศูนย์รับแจง้เหตุและส่ังการ

            4,230,000

1. อาจารย์ผู้สอน

 อาจารย์ฝึกอบรม

 จากองค์กร

การศึกษา

ฝึกอบรมทีผ่่าน

การรับรองจาก 

อศป. 270 แหง่

2. ผู้ส าเร็จ

การศึกษา

หลักสูตร วทบ.

สาขาปฏบิัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์

ประมาณ 217 คน

3. ผู้ส าเร็จ

การศึกษา

หลักสูตร ปวส. 

สาขาปฏบิัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์

ประมาณ 400 คน

4. คู่มือบริหาร

จดัการฝึกอบรม

   - หลักสูตรการ

ปฐมพยาบาล

และช่วยปฏบิัติ

การแพทย์ขั้น

พืน้ฐาน 1,000 

เล่ม

   - หลักสูตรการ

ช่วยอ านวยการ 

500 เล่ม

5.  คู่มืออาจารย์

ฝึกอบรม

   - หลักสูตรการ
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0 สนับสนุนการผลิต 

พฒันา ใหแ้ละต่ออายุ

ประกาศนียบัตรของผู้

ปฏบิัติการ

รวมโครงการที ่3 1. มีการจดัพมิพคู่์มือ

บริหารจดัการฝึกอบรม 

และคู่มืออาจารย์ฝึกอบรม

 ครบตามแผนทีก่ าหนด

2. มีการด าเนินการเพือ่

การพฒันาศักยภาพ

ผู้ตรวจประเมินองค์กร 

และอาจารย์ผู้สอน/

ฝึกอบรม

3. มีการเขียนต้นฉบับ

ต าราและจดัพมิพต์ ารา

ประกอบการศึกษาและ

ฝึกอบรม ครบตามแผนที่

ก าหนด

4. มีการด าเนินการพฒันา

ศักยภาพผู้ปฏบิัติการที่

ปฏบิัติงานในศูนย์รับแจง้

เหตุและส่ังการ

5. มีการจดัสอบเพือ่การ

ใหป้ระกาศนียบัตร

ประเภทปฏบิัติการแพทย์

 และช่วยอ านวยการครบ

ทุกระดับ

1. ผู้ปฏบิัติการ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์

ฝึกอบรม และผู้ตรวจประเมินองค์กร

การศึกษาและฝึกอบรมได้รับการ

พฒันาศักยภาพ

2. มีการจดัสอบเพือ่การให้

ประกาศนียบัตรทัง้ประเภทปฏบิัติ

การแพทย์และปฏบิัติการอ านวยการ

3. มีคู่มือเกีย่วกบัการจดัการอบรม

ส าหรับผู้ปฏบิัติการและอาจารย์

ฝึกอบรม

  3.1 คู่มือบริหารจดัการฝึกอบรม

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วย

ปฏบิัติการแพทย์ขั้นพืน้ฐาน

  3.2 คู่มือบริหารจดัการฝึกอบรม

หลักสูตรการช่วยอ านวยการ

  3.3  คู่มืออาจารย์ฝึกอบรมหลักสูตร

การปฐมพยาบาลและช่วยปฏบิัติ

การแพทย์ขั้นพืน้ฐาน

  3.4 คู่มืออาจารย์ฝึกอบรมหลักสูตร

การปฏบิัติการแพทย์ขั้นพืน้ฐานและ

ช่วยปฏบิัติการแพทย์ขั้นสูง

1. เพือ่จดัใหม้ีการพฒันาศักยภาพอาจารย์

ผู้สอน อาจารย์ฝึกอบรม และนักศึกษา

หลักสูตร วทบ.ปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์

2. เพือ่จดัใหม้ีการสอบเพือ่การให้

ประกาศนียบัตรแกผู้่ผ่านการศึกษาหรือ

ฝึกอบรมจากองค์กรที ่อศป.รับรอง

3. จดัพมิพเ์อกสารหนังสือ คู่มือทีเ่กีย่วกบัผู้

ปฏบิัติการ

4. เพือ่จดัท าต าราประกอบการศึกษาและ

ฝึกอบรมส าหรับผู้ปฏบิัติการ
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 งบประมาณระยะเวลา
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง  ตัวชีว้ัดและเปา้หมาย

ของแผนงาน/โครงการ
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4. ได้รับการพฒันาศักยภาพ

5. มีต าราประกอบการศึกษาและ

ฝึกอบรมส าหรับผู้ปฏบิัติการ

  5.1 ต าราส าหรับนักปฏบิัติการฉุกเฉิน

การแพทย์

  5.2 ต าราประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วย

ปฏบิัติการแพทย์ขั้นพืน้ฐาน

  5.3 ต าราประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตรการปฏบิัติการแพทย์ขั้น

พืน้ฐานและช่วยปฏบิัติการแพทย์ขั้นสูง

4 2 na งบ

กองทุ

น
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0 การพฒันาระบบความ

ปลอดภยัผู้ปฏบิัติงาน

และผู้ป่วย ในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 

1 เพือ่ใหผู้้ปฏบิัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 จะได้เพิม่พนูความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ือง

ความปลอดภยัปลอดภยัในการปฏบิัติงาน ณ 

จดุเกดิเหตุ ขณะน าส่ง ตลอดจนถึงหอ้งฉุกเฉิน 

 2. เพือ่ใหผู้้ปฏบิัติงานในระบบการแพทย์

ฉุกเฉินมีความปลอดภยัในขณะปฏบิัติงาน 

ผู้ปฏบิัติงาน

ในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน

ตุลาคม 2560 - กนัยายน  2561 1 พฒันาระบบความปลอดภยัผู้ปฏบิัติงาน

และผู้ป่วย ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดย

การประชุมเพือ่ด าเนินการวชิาการด้าน

ความปลอดภยั ทัง้ EMS safety, ER safety

1,000,000             สร้างความปลอดภยั

ใหแ้กผู้่ปฏบิัติการในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน

 ผู้ปฏบิัติงาน ได้เพิม่พนูความรู้ ความ

เข้าใจ ในเร่ืองความปลอดภยัปลอดภยั

ในการปฏบิัติงาน ณ จดุเกดิเหตุ ขณะ

น าส่ง ตลอดจนถึงหอ้งฉุกเฉิน

ส านัก

รับรองและ

ก ากบัฯ

          4,500,000

ตค.60 - กย.61 1 จดัพมิพคู่์มือการด าเนินงานและบริหาร

จดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

              800,000 สปพ

 2  สนับสนุนจดัเวทีแลกเปล่ียน ประชุม

หารือ และผลักดัน งาน อปท.

            1,000,000

 3 สนับสนุนประชุมวชิาการเครือข่าย

ภาคเอกชนทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร

            1,000,000

 4 สนับสนุนการจดัประชุมชี้แจง /เวทีสัมนา

วชิาการผู้ปฎบิัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับ

เขต

            1,700,000

รวมโตรงการที ่5

1. จงัหวดัทีม่ีการ

ด าเนินงานและบริหาร

จดัการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินโดยองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั(KPI 4.2.1)  

2. จงัหวดัทีม่ีการ

ด าเนินงานและบริหาร

จดัการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน โดยเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล

 และองค์กรปกครองส่วน

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

ด าเนินงานและบริหารจดัการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือ

พืน้ที่

2. องค์กรภาคเอกชนทีไ่ม่แสวงหาก าไร

และเขตสุขภาพมีการด าเนินงานและ

พฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพืน้ที่
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3 การสนับสนุนเครือข่าย

การแพทย์ฉุกเฉิน

1. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย

การแพทย์ฉุกเฉินใหด้ าเนินงานและบริหาร

จดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับ

ท้องถิ่นหรือพืน้ที่

2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนทีไ่ม่

แสวงหาก าไรและเขตสุขภาพในการพมันา

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

1. หน่วยงานใน

สังกดักระทรวง

สาธารณสุข

2. หน่วยงาน

ภาครัฐที่

เกีย่วข้องนอก

สังกดักระทรวง

สาธารณสุข

3.องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กร

ภาคเอกชนทีไ่ม่

แสวงหาก าไร
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7  สนับสนุนการผลักดัน

นโยบายการพฒันา

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ระดับพืน้ที่

1.เพือ่สนับสนุนการพมันาบุคลากรการแพทย์

ฉุกเฉิน

2.เพือ่สนับสนุนการประชาสัมพนัธ ์เพือ่ให้

ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการเข้าถึง

บริการและการป้องกนัการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน

3.เพือ่สนับสนุนการผลักดันนโยบายการแพทย์

ฉุกเฉิน

หน่วยงานทีม่ี

บทบาทในการ

ด าเนินงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน

ในพืน้ที ่13 เขต

ตค.60 - กย.61 1.แต่งต้ังคณะท างานในการพจิารณาแผน

หรือโครงการจากพืน้ทีเ่พือ่ด าเนินการจดัสรร

งบประมาณพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ระดับพนืทีภ่ายใต้นโยบาย สพฉ.

2.แจง้หรือประสานหน่วยงานในจงัหวดัหรือ

พืน้ทีใ่นการเสนอแผนการพฒันาการแพทย์

ฉุกเฉินระดับพืน้ทีฯ่

3. ประชุมคณะท างานเพือ่พจิารณาแผนหรือ

โครงการจากพืน้ทีฯ่

4.หน่วยงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

การพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพืน้ที่

จดัท าโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติจากผูบริหาร 

สพฉ.

5.การติดตามหน่วยงานทีไ่ด้รับจดัสรรฯ

          26,250,000 การบริหารจดัการ

สนับสนุนงบประมาณใน

การพฒันาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินระดับ

พืน้ที่

1. บุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินได้รับการ

พฒันาและเพิม่จ านวนในการ

ปฏบิัติการฉุกเฉิน

2. ประชาชมีความตระหนักรู้ในการ

เข้าถึงบริการและการป้องกนัการ

เจบ็ป่วยฉุกฉิน

3. หน่วยปฏบิัติการมีการด าเนิน

โครงการเพือ่พฒันาระบบการแพทย์

ฉุกเฉินในพืน้ทีส่อดคล้องกบัปัญหาและ

นโยบายการแพทย์ฉุกเฉิน

ส านัก

ประสาน

การแพทย์

ฉุกเฉิน
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2 โครงการพฒันา

ศักยภาพบุคลากร

เฉพาะทางด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

1)  เพือ่พฒันาความรู้ทักษะเฉพาะทางด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินใหผู้้ปฏบิัติการ ผู้บริหาร 

นักวชิาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏบิัติงานเกีย่ว ใหม้ี

ขีดความสามารถในการปฏบิัติการฉุกเฉินใน

รูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในภาวะปกติ พืน้ทีพ่เิศษ 

สถานการณ์แวดล้อมพเิศษเฉพาะ รวมถึง

ภาวะภยัพบิัติหรือสาธารณภยั ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ ปลอดภยั  

บุคลากรด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

 ผู้ปฏบิัติการ 

ผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญ 

นักวชิาการ 

ผู้ปฏบิัติงานที่

เกีย่วข้อง ทัง้ใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ

1 ต.ค. 60 - 

30 ก.ย. 61

กจิกรรมหลักที่ 1: สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรตามหลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน 

กจิกรรมรองที่ 1: สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทักษะ

บุคลากรด้านการดูแลผู้บาดเจบ็กอ่นถึงโรงพยาบาล

 Pre-hospital Trauma Life Support : PHTLS

กจิกรรมรองที่ 2: สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทักษะ

บุคลากรด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยทางน้ า Maritime 

Aquatic Life Support : MALS           

11,250,000          ระดับ 1   มีแผนการ

ด าเนินงานจดักจิกรรม

การประชุม/ฝึกอบรม

 ระดับ 2   มีการสนับสนุน

งบประมาณในการเข้า

ร่วมประชุม/ฝึกอบรม

 ระดับ 3    มีหน่วยงาน 

องค์กรเครือข่าย จดั

การศึกษา ฝึกอบรม การ

จดัประชุมสัมนาหลักสูตร

เฉพาะทาง

1)  ประเทศไทยมีการพฒันาวชิาการ

และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

ฉุกเฉินส าหรับผู้ปฏบิัติการด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย การ

พฒันาหลักสูตร การพฒันารูปแบบ 

การพฒันาคู่มือ ต ารา แนวทางปฏบิัติ

มาตรฐาน ส าหรับพฒันาศักยภาพขีด

ความสามารถของผู้ปกบิัติ

ศูนย์ 

EMPAC 

ส านักวจิยั

และพฒันา

วชิาการ
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2)  เพือ่สนับสนุนการพฒันาและเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการศึกษา

ฝึกอบรมตลอดจนการน าความรู้ทักษะไป

พฒันาการปฏบิัติการฉุกเฉิน ใหม้ีประสิทธภิาพ

 มาตรฐานเดียวกนัในการดูแลผู้บาดเจบ็ และ

ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงผู้ปฏบิัติการ ลดการสูญเสีย

ชีวติและความพกิาร

 ระดับ 4    มีหลักสูตร

ฝึกอบรมเฉพาะทางด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินอย่าง

น้อย 1 หลักสูตร

 ระดับ 5    มีผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ

ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

อย่างน้อย 3 หลักสูตร

การฉุกเฉินเฉพาะทางทีส่อดคล้องกบั

บริบทของสภาพแวดล้อมเหตุการณ์

ต่าง ๆ 

2)  ผู้ปฏบิัติการฉุกเฉิน ผู้บริหาร 

ผู้ปฏบิัติงานทีเ่กีย่วข้องได้รับการพฒันา

ขีดความสามารถใหม้ีความพร้อมทีจ่ะ

ปฏบิัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้

อย่างมีประสิทธภิาพ ปลอดภยัทัง้ผู้

ปฏบิัติและผู้เจบ็ป่วย ตลอดจนสังคม

โดยรวม ลดการสูญเสียชีวติและความ

พกิาร

กจิกรรมรองที ่3  สนับสนุนการพฒันา

ความรู้ทักษะบุคลากรด้านการล าเลียงผู้ป่วย

ทางอากาศ Advance Care Air Transport

 : ACAT 

กจิกรรมรองที ่3.1 สนับสนุนการพฒันา

ความรู้ทักษะบุคลากรด้านการล าเลียงผู้ป่วย

ทางอากาศเบือ้งต้น

กจิกรรมรองที ่4 สนับสนุนการพฒันา

ความรู้ทักษะบุคลากรด้านการปฏบิัติการ

ฉุกเฉินในพืน้ทีพ่เิศษเหตุการณ์ด้านความ

มัน่คง Tactical EMS : TTEMS  

กจิกรรมรองที ่5 สนับสนุนการพฒันา

ความรู้ทักษะบุคลากรด้านการปฏบิัติการ

ฉุกเฉินในกลุ่มเปราะบาง ผู้สุงอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ป่วยจติเวช 

กจิกรรมรองที ่6 สนับสนุนการพฒันา

ความรู้ทักษะบุคลากรด้านการปฏบิัติการ

ฉุกเฉินในการล าเลียงผู้ป่วย   Basic Inter 

facility Ground Transfer ( BiG-T)  
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7 โครงการสนับสนุน

เครือข่ายการแพทย์

ฉุกเฉิน

1. เพือ่สนับสนุนการจดัการความรู้ความ

ปลอดภยัทางถนนกบัภาคีเครือข่าย

2. เพือ่แลกเปล่ียนและสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวชิาการด้านความปลอดภยัทางถนน

1. นักวชิาการผู้มี

ส่วนเกีย่วข้องกบั

การท างานด้าน

ความปลอดภยั

ทางถนนในทุก

องค์กร

2. ผู้ปฏบิัติหน้าที่

เกีย่วกบัอบุัติเหตุ

และความ

ปลอดภยัทัง้จาก

ภาครัฐเอกชน 

มูลนิธ ิสมาคม

องค์กรภาคีที่

เกีย่วข้อง

 ตค. 60 -  กย.

 61

กิจกรรมหลัก สนับสนุนงบประมาณในการ

จดัการความรู้ความปลอดภยัทางถนนกบั

ภาคีเครือข่าย

กจิกรรมรองที ่1.1 ร่วมประชุมการจดัการ

ความรู้ความปลอดภยัทางถนนกบัภาคี

เครือข่าย

กจิกรรมรองที ่1.2 ประเมินผลการจดั

กจิกรรมและรายงาน

              500,000 1. มีแผนด าเนินงานใน

การสนับสนุนการจดัการ

ความรู้ความปลอดภยัทาง

ถนนฯ

2.มีการสนับสนุน

งบประมาณในการจดัการ

ความรู้ความปลอดภยัทาง

ถนนกบัภาคีเครือข่าย

3. มีคู่มือความปลอดภยั

ทางถนน 1 เร่ือง

4. มีวดีีโอโมชั่นกราฟฟคิ 

เพือ่การเผยแพร่ความรู้ฯ 1

 เร่ือง

5. มีการประเมินผลและ

รายงานสรุปผลการจดั

กจิกรรม

มีรูปแบบทีเ่ป็นรูปธรรมในการท างาน

ด้านการป้องกนัอบุัติเหตุทางถนน

สวว

กจิกรรมรองที่ 7 สนับสนุนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะบุคลากรด้าน

การแพทยฉ์ุกเฉินTEM award

กจิกรรมรองที่ 8 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทักษะ

บุคลากรด้านการจดัการด้านการแพทยฉ์ุกเฉินใน

กรณีเกดิอบัติภัยหมู่/ภัยบัติ  Medical Response 

To Major Incidence : MRMI / THAISIM 

กจิกรรมรองที่ 9 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทักษะ

บุคลากรด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการอ านวยการ

ทางการแพทย ์ medical director

กจิกรรมรองที่ 10 สนับสนุนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการระดับชาติ พัฒนา

ความรู้ทักษะบุคลากรด้านการปฏิบัติการแพทย์

ฉุกเฉิน  National  EMS forum (วฉท.) /ACTEP

กจิกรรมรองที่ 11 สนับสนุนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินในส าหรับผู้ช่วยเวชกรรมประจ าปี 

 EMTAC      

กจิกรรมรองที่ 12 สนับสนุนการพัฒนาความรู้

ทักษะนักบริหารการแพทยฉ์ุกเฉินระดับสูง
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง  ตัวชีว้ัดและเปา้หมาย

ของแผนงาน/โครงการ

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

หลัก

ล าดับ รห
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ยทุ
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าส
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สัต
ัวช

ีว้ัด

รห
สัแ

ผน
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น

รห
สัโ
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งก

าร ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย
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3 สนับสนุนการพฒันา

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

พฒันาระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน (การศึกษา EMS

 Business)

เพือ่ศึกษาจ านวนงบประมาณทีใ่ช้ในการ

พฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS 

business) ทัง้ทีเ่ป็นค่าใช้จา่ย (In cash) และ

มูลค่า (In kind) รวมถึงวเิคราะหแ์หล่ง

งบประมาณ และช่องทาง/กลไกต่างๆ เพือ่ให้

มีแหล่งงบประมาณเพิม่เติมในการพฒันา

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและ

ยั่งยืน

ทีมวจิยั/

นักวชิาการ/ผู้

เชี่ยวขาญด าเนิน

การศึกษา

ตุลาคม 2560

 – กนัยายน 

2561

1. ก าหนดกรอบการศึกษา

2. ประสานทีมวจิยั/นักวชิาการ/ผู้เชี่ยวชาญ

ด าเนินการศึกษา

3. จดัท าและพฒันาโครงร่างการศึกษา

4. สนับสนุนการศึกษาค่าจา้ง / สนับสนุน

การศึกษา EMS business ใหแ้กท่ีมวจิยั

5. ก ากบัติดตามทีมวจิยัพร้อมสนับสนุน

ข้อมูลและประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

6. น าเสนอผลการศึกษาต่อ กพฉ

1,500,000             มีผลศึกษาจ านวน

งบประมาณทีใ่ช้ในการ

พฒันาระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS business) 

พร้อมทัง้ข้อเสนอเชิง

นโยบาย เป้าหมายและ

แนวทางการด าเนินงาน 

เสนอต่อ กพฉ.

 1. ภาพรวมจ านวนงบประมาณทีใ่ช้ใน

การพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

(EMS business)

2. แหล่งงบประมาณอืน่ๆ สนับสนุน

การพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และ

ช่องทาง/กลไกต่างๆ เพือ่ใหม้ีแหล่ง

งบประมาณเพิม่เติม

สน.

สนับสนุน

ปฏบิัติการ

ฉุกเฉิน  

(กลุ่มงาน

บริหาร

กองทุน)

10 8        109,500,000

 2.1.1 ศูนย์ปฏบิัติการอ านวยการระดับ

จงัหวดั

93,500,000          

 2.1.3 ตามผลงาน (บันทึกรวดเร็ว+รายงาน

 UCEP)

          16,000,000

11 8
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0 สนับสนุนการพฒันา

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

พฒันาระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน

สนับสนุนกรณีพเิศษ 2,000,000 บาท 2,000,000            ส านัก

สนับสนุน

ฯ/สยศ.

7,200,000          

1. จดัจา้งด าเนินการผลิต เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร และประชาสัมพนัธ ์รวมถึงส่ือสาร

สาธารณะ ข่าวสารเกีย่วกบัการแพทย์

ฉุกเฉินและสายด่วน ๑๖๖๙ ผ่านส่ือต่างๆ

1,200,000

2. จดักจิกรรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่มเป้าหมาย 

ตามสถานทีต่่างๆ

1,500,000

3. ผลิตส่ือและเผยแพร่ส่ือความรู้ด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินแกป่ระชาชน

4,000,000

4. ผลิตป้ายหรือชุดนิทรรศการ 500,000

กลุ่มส่ือสาร

องค์การ

ตามตัวชี้วดัแผนหลักการ

แพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที ่3 

ตัวชี้วดัที ่5.2 ร้อยละของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ทีม่ีความรู้เบือ้งต้นในการ

ดูแลตนเองและผู้อืน่ การ

ขอความช่วยเหลือ การ

อ านวยความสะดวกต่อ

การใหบ้ริการการแพทย์

ฉุกเฉิน

12 8 32 P8 0 โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธค์วามรู้

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสู่

ประชาชน

รวมโครงการที ่12

1.เพือ่ผลิตชุดข้อมูลส่ือความรู้ด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน ทีต่รงกบัความต้องการของประชาชน

กลุ่มเส่ียง

2.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้เบือ้งต้นในการ

ดูแลตนเองและผู้อืน่ การขอความช่วยเหลือ 

การอ านวยความสะดวกต่อการใหบ้ริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

3.เพือ่เพิม่ความรู้ ความเข้าใจในการเรียกใช้

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านสายด่วน 1669 

อย่างถูกต้อง

1. มีชุดข้อมูลส่ือความรู้ด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน ทีต่รงกบัความต้องการของ

ประชาชนกลุ่มเส่ียง

2. ประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิ

และหน้าที ่ความรู้เบือ้งต้นในการดูแล

ตนเองและผู้อืน่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ

เรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผ่านสายด่วน 1669 อย่างถูกต้องเพิม่ขึ้น

4. ประชาชนมีความพงึพอใจต่อระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1. ประชาชน

ทัว่ไป ได้แก ่

นักเรียน 

นักศึกษา ต้ังแต่

มัธยมต้นถึง

อดุมศึกษา

2. ผู้ดูแล

ประชาชน/ผู้ป่วย

ทีม่ีความเส่ียงต่อ

ภาวะเจบ็ป่วย

ฉุกเฉิน

3. ผู้ใหบ้ริการใน

ทีส่าธารณะ

ตค.60-กย.61
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08
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08
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0 พฒันาระบบการแพทย์

ฉุกเฉินเพือ่สนับสนุนพืน้ที่

รวมโครงการที ่10
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 งบประมาณระยะเวลา

ด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง  ตัวชีว้ัดและเปา้หมาย

ของแผนงาน/โครงการ

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

หลัก

ล าดับ รห
สั

ยทุ
ธศ

าส
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์
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สัต
ัวช

ีว้ัด
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สัโ
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งก

าร ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย

13 7 735,250,000       

1.1)  พืน้ทีป่กติ  ชดเชยค่าปฏบิัติการฉุกเฉิน

 1,500,000 คร้ัง

        672,000,000

1.2) พืน้ทีพ่เิศษ (ตามมาตรา 33)           63,250,000

  1.2.1 พืน้ทีห่า่งไกล (ระยะทางมากกวา่ 10

 กม)

          24,000,000

  1.2.2 ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินทาง

อากาศ

            4,550,000

  1.2.3 ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ า           13,000,000

  1.2.4 พืน้ทีส่าธารณภยั/อืน่ๆ           21,700,000
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0 สนับสนุนและชดเชย

การจดับริการการแพทย์

ฉุกเฉิน

รวมโครงการที ่13
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